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APRESENTAÇÃO

Com esta edição, relativa ao mês de abril de 1993, a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais retoma a
publicação dos anais, com periodicidade mensal, dando
cumprimento aos termos do art. lg da Resolução ng 5.126, que
dispõe sobre a matéria.
Além de retratarem a vida parlamentar dos Srs. Deputados,

os Anais registram, em detalhe, todo o processo legislativo,
das atas de reuniões plenárias às diversas fases de
elaboração e tramitação das normas legais, constituindo,
assim, documento histórico e fonte de consulta prática e de
fácil acesso.
Na forma impressa, tornam-se, ainda, um importante
instrumento de que dispõem os Srs. Deputados para a
divulgação do seu trabalho parlamentar, possibilitando
permanente prestação de contas de suas atividades, tanto no
nível do seu eleitorado como no âmbito da sociedade em
geral.
Do ponto de vista da historiogr'afía politica, representam
manancial para consulta e pesquisa, instantâneo que são do
momento histórico. Nessa medida, contribuem para a
preservação da própria memória do Poder Legislativo do
Estado.
O caráter de permanência dos Anais inspirou a Resolução ng
5.126 e motiva a decisão da Mesa de fazê-los publicar mês a
mês, a partir da presente edição.

Belo Horizonte, abril de 1993.

1' 10
Deputado José rraz

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Belo Horizonte, quinta-feira, lg de abril de 1993

ATA

ATA DA 357a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE MARÇO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do ng 1.291 ao
1.317/93 - Requerimentos do ng 4.105 ao 4.128/93 -
Requerimentos dos Deputados Mílton Salles e Elmiro
Nascimento (2) - Comunicações: Comunicações da Deputada
Maria Elvira (4) - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Tarcísio Henriques, Amilcar Padovani, Homero
Duarte, Antônio Pinheiro, Roberto Carvalho e Antônio Carlos
Pereira - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Milton Salles (2), Elmiro Nascimento (2), Marcos
Helênio, Geraldo Rezende e Maria Olivia; aprovação -
Requerimentos da Comissão de Educação (9); aprovação -
Requerimento do Deputado Geraldo da Costa Pereira; aprovação
- Requerimentos ngs 3.851 e 3.852/93; aprovação -
Requerimento nQ 3.899/93; aprovação, com as Emendas do ng 1
ao 6 - 2a Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.214/93;
requerimento contido em ofício do Presidente do Tribunal de
Contas; deferimento - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei ng 973/92; aprovação, com as Emendas do ng 1 ao 3 -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrabim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Milton Sailes - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.



O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições
PROJETO DE LEI NQ 1.291/93

Dispõe sobre a isenção do pagamento da tarifa, em caso de
falta de troco, nos serviços de transporte coletivo
intermunicipal
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O usuário do transporte coletivo intermunicipal
fica isento do pagamento integral da tarifa quando ocorrer a
falta do troco a ele devido.
Parágrafo único - A isenção aplica-se aos serviços
prestados por ônibus de transporte coletivo, abrangendo,
inclusive, a venda de passagens nas estações rodoviárias e
em outros postos de venda.
Art. 2g - Para efeito desta lei, o troco máximo é de 20
(vinte) vezes o valor da tarifa.
Art. Cg - E obrigatória a afixação do texto desta lei nos

veículos de transporte coletivo intermunicipal, em estações
rodoviárias e em outros postos de venda de passagens no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Antônio Fuzatto
Justificação: O presente projeto visa a estender aos

usuários do transporte coletivo intermunicipal um direito já
conquistado em Porto Alegre e em outras cidades brasileiras,
que é o de não pagar a tarifa caso não haja a possibilidade
de recebimento do devido troco.
E obrigação das empresas de transporte coletivo, estações
rodoviárias e demais postos de venda de passagens garantir o
fornecimento do troco aos passageiros no momento do
pagamento da tarifa. O passageiro não pode ser prejudicado
devido à desorganização das empresas que não oferecem
condições mínimas para que seus funcionários atendam ao



direito legítimo do passageiro, que é o de receber o troco,
por mínimo que seja.
A problemática da falta de troco repete-se,
invariavelmente, cada vez que se registra um aumento de
tarifa. Entendemos que ninguém pode ignorar esse fato,
freqüente no interior dos coletivos; gera discussões entre
usuários e cobradores, causa tensão aos trabalhadores do
transporte e aos usuários, o que pode ser evitado.
Aprovar este projeto é garantir mais uni direito do cidadão
e contribuir para o processo de formação de uma cultura em
que cada indivíduo possa exercer seu direito sem nenhuma
forma de constrangimento.
- 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 NQ 1.292/93
Declara de utilidade pública a Casa da Cultura de

Capelinha, com sede no Município de Capelinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Casa da

Cultura de Capelinha, com sede no Município de Capelinha.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Antônio Fuzatto
Justificação: A Casa da Cultura de Capelinha, fundada em
29/9/85, é uma entidade sem fins lucrativos e de caráter
cultural. Tem o objetivo de incentivar atividades culturais
no Município de Capelinha e de promover a defesa do seu
patrimônio histórico, artístico, cultural e ecológico, por
meio de shows, debates, peças teatrais, exibições
cinematográficas, pesquisas, publicações jornalísticas,
palestras, cursos, etc.
A Casa da Cultura de Capelinha já tem em tramitação na
Câmara daquele município projeto de lei que a declara de
utilidade pública municipal. Agora a entidade pleiteia a
declaração de sua utilidade pública em nível estadual. Para
que sua solicitação seja atendida, pedimos a aprovação do
presente projeto a nossos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.293/93
Dispõe sobre a utilização de papel reciclado na

administração pública estadual e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A administração pública estadual direta e
indireta, de qualquer dos órgãos dos Poderes do Estado, fica
obrigada a utilizar papel reciclado em seu material de
expediente, observados os limites mínimos e os prazos a
seguir



I - 10% (dez por cento), a partir de um ano de vigência
desta lei;
II - 20% (vinte por cento), a partir de dois anos de

vigência desta lei:
III - 30% (trinta por cento), a partir de três anos de

vigência desta lei.
Parágrafo único - Os percentuais mencionados nos incisos
deste artigo referem-se á quantidade total de papel
adquirido no exercício imediatamente anterior para uso em
impressos, expedientes, correspondência, envelopes,
formulários contínuos para informática, rascunhos,
publicações, embalagens e similares.
Art. 2g - Para os efeitos desta lei, considera-se reciclado

o papel reprocessado a partir de, no mínimo, 60% de papel
descartado ou usado.
Art. 3g - No caso de não se dispor, no mercado fornecedor,
da quantidade a ser adquirida, a totalidade ou parte do
papel fornecido poderá ser de composição diferente da
estabelecida no art. 2g.
Art. 4g - Quando o custo de aquisição do papel reciclado
for igual ou superior ao do papel não reciclado, a
administração poderá optar pela utilização deste.
Art. 5Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
João Marques
Justificação: A partir de iniciativas adotadas
internacionalmente e justificadas pela crescente degradação
ambiental um conjunto de idéias renovadoras ganhou maior
realce durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro,
influindo, cada vez mais, no planejamento econômico e social
dos diversos povos.
Idéias como desenvolvimento sustentável, aproveitamento

racional dos recursos naturais, reciclagem e ecologização,
da administração pública passam a integrar o dia-a-dia dos
administradores, em grande parte do mundo desenvolvido.
E nesse contexto que queremos contribuir, por meio do

presente projeto, para minorar a pressão exercida sobre os
recursos ambientais de nosso País. O nosso Estado poderá
assumir uma posição de vanguarda no desenvolvimento de ações
cujo escopo principal seja o de contribuir para que tenhamos
um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A iniciativa de se introduzir a obrigatoriedade do consumo

de papel reciclado na administração pública não é única. Já
existem projetos em tramitação na Câmara Federal que visam a
disciplinar essa matéria. Ocorre o mesmo na esfera
municipal, inclusive na Câmara de Belo Horizonte.
A idéia é válida e vem ao encontro de moderna tendência, já
verificada em muitos países. Enquanto a Holanda, por
exemplo, recicla 69% de seu papel, e o Japão, 54%, mantendo



uma produção muito acima da brasileira, o Brasil recicla
apenas 30%.
Sabe-se que, para cada tonelada de papel reciclado, cerca
de 30 árvores são poupadas. Isso significa, também, uma
redução tanto do consumo de energia (em 50%,
aproximadamente) como da poluição causada pelos agentes
químicos usados no cozimento e na preparação da pasta de
celulose, a partir da matéria-prima vegetal - em geral, a
polpa do eucalipto.
A indústria da celulose, apesar da propaganda em contrário,
tem grande potencial poluidor, o que, de certa forma, tornou
os países do Primeiro Mundo grandes importadores dessa
matéria-prima já beneficiada, em forma de pasta. Nesses
países, para a instalação de uma indústria desse tipo, é
necessário que se reservem 25% do custo total do
empreendimento para o controle ambienta], enquanto, no
Brasil, os investimentos destinados aos diversos
procedimentos de controle ambiental não ultrapassam 6% nos
projetos de maior destaque. Da pasta para o papel, o
processo, além de ser simples, não acarreta danos. A
poluição se verifica no plantio do eucalipto e na produção
da pasta.
O reflorestamento em grande escala com a utilização do
eucalipto pode resultar, ainda, na degradação do terreno, na
desertificação, após o tempo de vida útil da plantação e na
alteração do regime das bacias hidrográficas, além da
degradação da qualidade da água.
Não há dúvida, portanto, de que esta iniciativa terá
efeitos positivos dentro desse quadro e, sobretudo,
contribuirá para que o poder público cumpra uma de suas
obrigações constitucionais básicas, servindo de exemplo para
toda a comunidade. Esse dever está explícito no art. 225 da
Constituição Federal, que diz textualmente: Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações".
Tendo em vista o grande volume de papel consumido no setor
administrativo público, as oportunidades industriais poderão
ser ampliadas, estimulando-se, ao mesmo tempo, a
reformulação das indústrias convencionais de papel, para que
aumentem a porcentagem da utilização de pasta reciclada, que
normalmente é pequena.
Achamos que o limite mínimo de consumo de papel reciclado,
de 30% após o terceiro ano da aprovação desta lei, começando
com 10% após o primeiro ano, não trará alterações
intempestivas nos procedimentos industriais em uso. Apenas
se estimulará uma tendência que já é mundial.
Para maior controle da questão, está previsto que, caso o
papel reciclado, por alguma razão de mercado, tenha preço
maior que o do papel convencional, o órgão adquirente
poderá optar por este último, evitando-se que se faça uso
indevido da lei.



Conscientes dos benefícios que nossa iniciativa trará para
a sociedade brasileira, contamos com o apoio dos colegas
desta Casa à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI NQ 1.294/93
Institui a Semana da Cultura no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituída a Semana da Cultura, a ser
realizada, anualmente, na semana em que recair o dia 16 de
julho.
Art. 20 - Para comemorar, em todo o Estado, a Semana da

Cultura, compete ao Poder Executivo:
- promover cursos, palestras ou debates que visem a

estimular a criação cultural e o desenvolvimento da cultura
mineira;
II - divulgar a cultura mineira em todas as suas

manifestações, promovendo o intercâmbio cultural com outras
regiões do País;
III - incentivar o hábito do consumo de bens culturais pela

população do Estado, notadamente nas escolas da rede pública
estadual
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
José Leandro
Justificação: A cultura precisa de uma data comemorativa
especifica em nosso Estado, mesmo sendo ela inerente à
própria existência humana e inseparável do nosso cotidiano.
Entendemos que a Semana da Cultura deve coincidir com a

Semana de Minas, prevista no art. 256 da Constituição do
Estado, na qual recai a nossa data cívica, o dia 16 de
julho, por ser essa a época mais adequada ao incremento das
nossas manifestações culturais.
Por isso, propomos o presente projeto de lei, que dá as
diretrizes para a ação do poder público estadual no que
trata da comemoração da Semana da Cultura.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI NQ 1.295/93
Estabelece a obrigatoriedade da esterilização de
instrumental odontológico, para a inativação do vírus da
AIDS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o profissional que utiliza brocas ou outros
instrumentais odontológicos obrigado a promover a
esterilização desse material antes de sua utilização em cada
paciente, adotando procedimento que inative o vírus causador
da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIOS.
Art. 2g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.



Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Gilmar Machado
Justificação: A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida -

AIDS -, assinalada oficialmente em 1981, nos Estados Unidos,
tem avançado assustadoramente por muitos países do mundo,
entre os quais podemos, sem medo de errar, incluir o Brasil.
Trata-se de um conjunto de sinais e de sintomas que se
manifestam após a infecção do organismo por um vírus que
causa a imunossupressão, facilitando o acesso a agentes
oportunistas. São tais agentes que, a depender de sua
virulência e da gravidade da imunossupressão, provocarão
doenças letais.
Muito embora estudada continuamente em diversos centros
importantes, não se conseguiu, ainda, a medicação para
combatê-la nem sua prevenção por meio de vacinas.
Torna-se, então, necessário evitar o contato com seu agente

et iológico.
Em nossa proposição, estamos tomando exatamente esse
cuidado, exigindo que o instrumental odontológico seja
esterilizado adequadamente. Reservamos ao órgão competente a
determinação da melhor forma de fazê-lo, em cada caso.
Cumpre salientar, finalmente, que a transmissão do vírus é
assunto controverso, haja vista a polêmica havida entre
infectologistas, na ocasião em que foram divulgados os
preconceitos enfrentados por uma estudante em escola da
Capital paulista. Quem acompanhou, pela imprensa, a
discussão travada entre as autoridades no assunto, pôde,
perfeitamente, perceber quanto, ainda, necessita de estudos
o tema.
E necessário, portanto, que evitemos ao máximo os
mecanismos de contaminação, cercando-nos de todos os
cuidados atualmente disponíveis.
Dessa forma, acreditamos na aprovação da matéria ora

apresentada, pela contribuição que oferece à prevenção da
saúde do povo mineiro.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Saúde e Ação Social para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.296/93
Fixa a data da comemoração do Dia da União dos Povos

Latino-Americanos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O dia 24 de março será dedicado à comemoração do
Dia da União dos Povos Latino-Americanos no Estado de Minas
Gerais.
Art. 2g - As Secretarias de Estado da Educação e da Cultura
estimularão a realização de atividades alusivas ao tema na
rede estadual de ensino e em outros estabelecimentos ou
instituições vinculados ao poder público estadual.
Art. 3g - As autoridades estaduais concederão facilidades
para a realização dos atos públicos comemorativos da data.



Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
Publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 30 de março de 1993.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: O projeto está ancorado na Constituição

Federal, que assim dispõe, no parágrafo único do art. 4g: "4
República Federativa do Brasil buscará a integração
econômica, política, social e cultural dos povos da América
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações.
O sonho de uma maior integração continental remonta ás

origens da América Latina. Vai além: planta-se nas raízes
ibéricas de tantas tradições comuns. Simon Bolívar (1783-
1830) libertou a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Panamá,
• Peru e a Bolívia. Um dos seus mais destacados biógrafos é
• jornalista e historiador brasileiro Moacir Werneck de
Castro. Gabriel García Márquez, cuja obra expressa com
grande força as similitudes culturais latino-americanas,
inspirou-se no libertador - cognome de Bolívar - para
escrever o seu último romance, 0 General em seu Labirinto.
Um militar brasileiro, José Inácio de Abreu e Lima (1796-
1869), tornou-se General dos exércitos de Bolívar pela sua
participação nas campanhas libertadoras da Venezuela e da
Colômbia. José de San Martin (1778-1850), herói nacional da
Argentina, participou ativamente da libertação do Chile e do
Peru. José Julian Martí (1853-1895), escritor e herói
nacional de Cuba, por cuja independência pagou com a vida,
expressou em suas obras a profunda consciência 'de sua
hispanidade e condição americana.
o sentimento americanista inspirou a luta de muitos outros
libertadores e líderes latino-americanos. A América Latina
era tida por eles como a Pátria Maior, a Pátria Grande.
Bernardo O'Higgins (1778-1842), destacado comandante da
independência do Chile, em nome dos ideais latino-
americanos, preferiu não se envolver na guerra declarada
pelo Chile à Confederação Peruano-Boliviana, em 1836; César
Augusto Sandino (1893-1934), o grande patriota e
guerrilheiro nicaragüense, antes de iniciar a luta de
resistência do seu povo, trabalhou como mineiro no México.
Atualmente, o sonho e o sentimento de uma maior integração

dos povos latino-americanos, inclusive os indígenas, se
fazem presentes em atos políticos concretos, nos negócios,
nas artes e em manifestações recíprocas de solidariedade.
No momento em que a Europa, indo além da integração
econômica, busca a sua unidade política, em nome de
interesses pragmáticos e de valores culturais comuns, à
América Latina impõe-se retomar o desafio de colocar em
novos patamares as relações entre seus povos, até mesmo como
condição indispensável para se superarem as trágicas
barreiras do subdesenvolvimento, da miséria, da fome e da
marginalização social, a fim de se afirmar o destino comum e
superior dos nossos povos. Na busca desse ideal, cada
comunidade, cada município se torna responsável pela sua



9

difusão e pela ajuda na superação de desconfianças e
ressentimentos.
A data mencionada no projeto vincula-se à trágica morte de
D. Oscar Romero, Arcebispo de El Salvador, assassinado em
plena celebração da missa. D. Romero é o símbolo atual do
sonho latino-americano de igualdade, justiça e liberdade. A
homenagem se estende, também, ao grande e sofrido povo
daquele país irmão, no seu calvário em busca de uma pátria
livre e fraterna.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI NQ 1.297/93
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural da
Associação de Professores Públicos de Minas Gerais, com sede
em Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Cultural da Associação de Professores Públicos de Minas
Gerais, com sede em Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Maria Elvira
Justificação: A Fundação Cultural APPMG é uma entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, e tem caráter cultural
e educacional. E sua finalidade prestar assistência
cultural, educacional, ética, social, jurídica e
profissional aos professores e servidores do sistema de
ensino de Minas Gerais.
A Fundação Cultural APPMG tem sua sede em Belo Horizonte, e
seus estatutos são registrados no Cartório Jero Oliva de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Submetemos, pois, à apreciação dos eminentes colegas da
Casa, o projeto que ora apresentamos, solicitando-lhes apoio
a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.298/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários

da EPAMIG de Felixlândia - AFEF -, com sede no Município de
Fel ixlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Funcionários da EPAMIG de Felixlândia - AFEF -, com sede
no Município de Felixlândia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 30 de março de 1993.
Marcelo Cecé



Justificação: A Associação dos Funcionários da EPAMIG de
Felixlândia tem caráter filantrópico e o objetivo de
congregar e ajudar todas as categorias de funcionários da
Fazenda Experimental de Felixlândia. Suas atividades têm
cunhos social e esportivo, e entre elas se destaca a
promoção de palestras de interesse geral da sociedade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.299/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária

Cândido Gonçalves da Cruz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Cândido Gonçalves da Cruz, com sede no Distrito
de São Pedro do Jequitinhonha, no Município de
Jequitinhonha.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Roberto Amara]
Justificação: A Associação Comunitária Cândido Gonçalves da
Cruz, pessoa jurídica inscrita no Cadastro Gera] de
Contribuintes sob o ng 22698 963/0001-43, registrada na
Secretaria do Trabalho sob o ng 08789, situada na Rua do
Porto, 184, com sede no Distrito de São Pedro do
Jequitinhonha, no Município de Jequitinhonha, foi criada em
15/6/89. E entidade filantrópica sem fins lucrativos, que
está voltada para o bem comum e para a promoção de
atividades de assistência social.
Considerando, portanto, os objetivos da entidale e a
documentação que acompanha a presente proposição exigida
pela Lei ng 5.830, que determina os requisitos para
declaração de utilidade pública de entidades, solicito a
meus ilustres pares o apoio necessário â 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 NQ 1.300/93
Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal
com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais-DER-MG -, uma linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo com sede no Município de Cataguases,
assim discriminada: Cataguases - Dona Eusébia - Astolfo
Dutra - Piraúba - Rio Pomba.
Art. 2g - O edital de concorrência para a exploração da
linha rodoviária a que se refere o art. lQ deverá efetivar-
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se no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
desta lei.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: As cidades de Cataguases, Dona Eusêbia,

Astolfo Dutra, Piraúba e Rio Pomba são servidas, hoje, por
poucas linhas de transporte coletivo intermunicipal, nenhuma
dessas com sede em Cataguases, ficando, conseqüentemente, a
sua população, assim como a das outras comunidades, na
dependência da existência de vagas nos ônibus que vêm das
outras cidades.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

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

PROJETO DE LEI NQ 1.301/93
Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre

Cataguases e Laranjal
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede em Cataguases, ligando
Cataguases a Laranjal
Art. 2 - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lQ deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A comunicação que se pretende servirá a

grande número de passageiros, moradores da região, que estão
desprezados.
A matéria é de competência da Assembléia, apesar da visão
distorcida que lhe deram no ano passado. colocando a questão
como de exclusiva competência do Executivo. Ora, a
Constituição Estadual, no art. 61, deixa clara a atribuição
da Casa Legislativa. Por outro lado, quando querem limitar o
assunto à atribuição do Executivo, citam o art. 10 da Carta
Estadual, o que é um contra-senso, pois ali está
estabelecido compete ao Estado, não apenas ao Executivo, e

rrno campo de abrangência do Estado, coo se vê no art. 6, na
mesma Constituição, está o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode
resolver casos como esses, como está na Carta Estadual, art.
106, f', e na Constituição Federal, art. 5Q, LXXI.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
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parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.302/93
Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre
Cataguases e São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede em Cataguases, ligando
Cataguases a São Sebastião do Paraíso.
Art. 2g - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lo deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A comunicação que se pretende servirá a

grande número de passageiros, moradores da região, que estão
desprezados.
A matéria é de competência da Assembléia, apesar da visão

distorcida que lhe deram no ano passado, colocando a questão
como de exclusiva competência do Executivo. Ora, a
Constituição Estadual, no art. 61, deixa clara a atribuição
da Casa Legislativa. Por outro lado, quando querem limitar o
assunto à atribuição do Executivo, citam o art. 10 da Carta
Estadual, o que é um contra-senso, pois ali está
estabelecido "compete ao Estado", não apenas ao Executivo, e
no campo de abrangência do Estado, como se vê no art. 6Q, na
mesma Constituição, está o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode
resolver casos como esses, como está na Carta Estadual, art.
106, "f", e na Constituição Federal, art. 5Q, LXXI.
- 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 NQ 1.303/93
Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre

Cataguases e Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede em Cataguases, ligando
Cataguases a Itajubá.
Art. 2g - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei.
Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A comunicação que se pretende servirá a

grande número de passageiros, moradores da região, que estão
desprezados.
A matéria é de competência da Assembléia, apesar da visão
distorcida que lhe deram no ano passado, colocando a questão
como de exclusiva competência do Executivo. Ora, a
Constituição Estadual, no art. 61, deixa clara a atribuição
da Casa Legislativa. Por outro lado, quando querem limitar o
assunto à atribuição do Executivo, citam o art. 10 da Carta
Estadual, o que é um contra-senso, pois ali está
estabelecido compete ao Estado, não apenas ao Executivo, e
no campo de abrangência do Estado, como se vê no art. 6Q, na
mesma Constituição, está o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode
resolver casos como esses, como está na Carta Estadual, art.
106, f", e na Constituição Federal, art. 5g, LXXI.
- 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 NQ 1.304/93
Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre

Cataguases e Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, linha interrnunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede em Cataguases, ligando
Cataguases a Passos.
Art. 2g - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lQ deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A comunicação que se pretende servirá a

grande número de passageiros, moradores da região, que estão
desprezados.
A matéria é de competência da Assembléia, apesar da visão
distorcida que lhe deram no ano passado, colocando a questão
como de exclusiva competência do Executivo. Ora, a
Constituição Estadual, no art. 61, deixa clara a atribuição
da Casa Legislativa. Por outro lado, quando querem limitar o
assunto à atribuição do Executivo, citam o art. 10 da Carta
Estadual, o que é um contra-senso, pois ali está
estabelecido compete ao Estado, não apenas ao Executivo, e
no campo de abrangência do Estado, como se vê no art. 6g, na
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mesma Constituição, está o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode
resolver casos como esses, como está na Carta Estadual, art.
106, "f", e na Constituição Federal, art. 5, LXXI.
- 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 NQ 1.305/93
Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre os
Municípios de Cataguases e Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, uma linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede no Município de Cataguases,
ligando esta cidade a Leopoldina e passando pela estrada
Ponte do Sabiá, antiga via de acesso entre Cataguases e
Leopol di na.
Art. 2g - O edital de concorrência para a exploração da
linha rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-
se no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
desta lei.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: Quando construíram uma nova estrada asfaltada
entre Cataguases e Leopoldina, fizeram-na passar por um
percurso novo, pelo lugar denominado Aurora, e não só
aumentaram o trajeto em 4km, como desativaram o antigo leito
que servia a um grande número de moradores das regiões por
onde passava o trecho antigo.
A nova via de comunicação quese pretende servirá aos
moradores dos povoados de Sabiá e Paga-e-Leva, que estão
desprezados.
Criar linha de transporte coletivo é matéria incluída na

competência da Assembléia, apesar da visão distorcida que se
teve no ano passado, quando a questão foi colocada como de
exclusiva competência do Executivo. Ora, a Constituição
Estadual, no art. 61, deixa claras as atribuições do
Legislativo. Por outro lado, quando querem atribuir o
assunto à competência do Executivo, citam o art. 10 da Carta
Estadual, o que é um contra-senso, pois ali está escrito:
compete ao Estado, não apenas compete ao Executivo, e, no
campo de abrangência do Estado, como se vê no art. 6g da
mesma Constituição, estão o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode
resolver casos como esses, como consta na Carta Estadual
art. 106, f", e na Constituição Federal, art. 5g, LXXI.
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- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.306/93
Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre

Cataguases e Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede em Cataguases, ligando
Cataguases a Muriaé, passando pelo Município de Mirai.
Art. 2 - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A comunicação que se pretende servirá a

grande número de passageiros, moradores da região, que estão
desprezados.
A matéria é de competência da Assembléia, apesar da visão
distorcida que lhe deram no ano passado, colocando a questão
como de exclusiva competência do Executivo. Ora, a
Constituição Estadual, no art. 61, deixa clara a atribuição
da Casa Legislativa. Por outro lado, quando querem limitar o
assunto ã atribuição do Executivo, citam o art. 10 da Carta
Estadual, o que é um contra-senso, pois ali está
estabelecido compete ao Estado, não apenas ao Exccutivo, e
no campo de abrangência do Estado, como se vê no art. 6Q, na
mesma Constituição, está o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode
resolver casos como esses, como está na Carta Estadual, art.
106, 'f, e na Constituição Federal, art. Eg, LXXL
- 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 NQ 1.307/93
Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre

Cataguases e Pirapetinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede em Cataguases, ligando
Cataguases a Pirapetinga.
Art. 2 - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei.
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Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A comunicação que se pretende servirá a

grande número de passageiros, moradores da região, que estão
desprezados.
A matéria é de competência da Assembléia, apesar da visão

distorcida que lhe deram no ano passado, colocando a questão
como de exclusiva competência do Executivo. Ora, a
Constituição Estadual, no art. 61, deixa clara a atribuição
da Casa Legislativa. Por outro lado, quando querem limitar o
assunto à atribuição do Executivo, citam o art. 10 da Carta
Estadual, o que é um contra-senso, pois ali está
estabelecido compete ao Estado, não apenas ao Executivo, e
no campo de abrangência do Estado, como se vê no art. 6Q, na
mesma Constituição, está o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode
resolver casos como esses, como está na Carta Estadual, art.
106, f, e na Constituição Federal, art. 5g, LXXI.
- 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 NQ 1.308/93
Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre

Cataguases e Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede em Cataguases, ligando
Cataguases a Uberlândia.
Art. 2g - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A comunicação que se pretende servirá a

grande número de passageiros, moradores da região, que estão
desprezados.
A matéria é de competência da Assembléia, apesar da visão
distorcida que lhe deram no ano passado, colocando a questão
como de exclusiva competência do Executivo. Ora, a
Constituição Estadual, no art. 61, deixa clara a atribuição
da Casa Legislativa. Por outro lado, quando querem limitar o
assunto à atribuição do Executivo, citam o art. 10 da Carta
Estadual, o que é um contra-senso, pois ali está
estabelecido compete ao Estado", não apenas ao Executivo, e
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no campo de abrangência do Estado, como se vê no art. 6g, na
mesma Constituição, está o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode
resolver casos como esses, como está na Carta Estadual, art.
106, "f', e na Constituição Federal, art. 5g. LXXI.
- 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 NQ 1.309/93
Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre

Cataguases e Carangola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede em Cataguases, ligando
Cataguases a Carangola.
Art. 2g - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A comunicação que se pretende servirá a

grande número de passageiros, moradores da região, que estão
desprezados.
A matéria é de competência da Assembléia, apesar da visão
distorcida que lhe deram no ano passado, colocando a questão
como de exclusiva competência do Executivo. Ora, a
Constituição Estadual, no art. 61, deixa clara a atribuição
da Casa Legislativa. Por outro lado, quando querem limitar o
assunto à atribuição do Executivo, citam o art. 10 da Carta
Estadual, o que é um contra-senso, pois ali está
estabelecido "compete ao Estado", não apenas ao Executivo, e
no campo de abrangência do Estado, como se vê no art. 6g, na
mesma Constituição, está o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode
resolver casos como esses, como está na Carta Estadual, art.
106, 'f", e na Constituição Federal, art. 5, LXXI.
- 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 NQ 1.310/93
Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre

Cataguases e Recreio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
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Gerais - DER-MG -, linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede em Cataguases, ligando
Cataguases a Recreio.
Art. 2g - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A comunicação que se pretende servirá a

grande número de passageiros, moradores da região, que estão
desprezados.
A matéria é de competência da Assembléia, apesar da visão

distorcida que lhe deram no ano passado, colocando a questão
como de exclusiva competência do Executivo. Ora, a
Constituição Estadual, no art. 61, deixa clara a atribuição
da Casa Legislativa. Por outro lado, quando querem limitar o
assunto á atribuição do Executivo, citam o art. 10 da Carta
Estadual, o que é um contra-senso, pois ali está
estabelecido "compete ao Estado", não apenas ao Executivo, e
no campo de abrangência do Estado, como se vê no art. 6g, na
mesma Constituição, está o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode
resolver casos como esses, como está na Carta Estadual, art.
106, 'f', e na Constituição Federal, art. 5Q, LXXI.
- 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 NQ 1.311/93
Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre

Cataguases e João Pinheiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede em Cataguases, ligando
Cataguases a João Pinheiro.
Art. 2g - O edital de concorrência para exploração da linha
rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-se no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A comunicação que se pretende servirá a

grande número de passageiros, moradores da região, que estão
desprezados.
A matéria é de competência da Assembléia, apesar da visão
distorcida que lhe deram no ano passado, colocando a questão
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como de exclusiva competência do Executivo. Ora, a
Constituição Estadual, no art. 61, deixa clara a atribuição
da Casa Legislativa. Por outro lado, quando querem limitar o
assunto à atribuição do Executivo, citam o art. 10 da Carta
Estadual, o que é um contra-senso, pois ali está
estabelecido "compete ao Estado", não apenas ao Executivo, e
no campo de abrangência do Estado, como se vê no art. 6g, na
mesma Constituição, está o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode
resolver casos como esses, como está na Carta Estadual, art.
106, "f, e na Constituição Federal, art. 5Q, LXXI.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do

Regimento Interno.
PROJETO DE LEI NQ 1.312/93

Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal
com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, uma linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo com sede no Município de Cataguases, com
o seguinte trajeto: Cataguases - Rio Pomba - Barbacena -
São João del-Rei - Itutinga - Lavras.
Art. 2g - O edital de concorrência para a exploração da
linha rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-
se no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A linha de transporte rodoviário coletivo que
se pretende implantar aumentaria muito as opções dos que
procuram faculdades. Tanto Barbacena, como São João de]-Rei
e Lavras têm condições de atender às necessidades da
população de Cataguases, de Astolfo Dutra e de Rio Pomba,
cidades que não contam com essas facilidades.
Por outro lado, não há, relativamente à Zona da Mata leste,
nenhuma linha de transporte que a ligue ao Sul de Minas.
Dessa forma, a linha, além de integrar comunidades,
integrará regiões. Sabe-se que as diversas zonas do Estado
de Minas Gerais são influenciadas por outros Estados; a Zona
da Mata, recebendo influência do Rio de Janeiro; o Sul de
Minas, recebendo influência de São Paulo; e assim
sucessivamente. Somente a comunicação entre as comunidades
mineiras poderá equilibrar essas influências, assegurando o
caráter do povo mineiro.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
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parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, dc
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.313/93
Cria linha de transporte rodoviário coletivo
intermunicipal , com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, uma linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede no Município de Cataguases,
com o seguinte trajeto: Cataguases - Guidoval - Visconde do
Rio Branco - Ponte Nova - Ouro Preto - Belo Horizonte.
Art. 2g - O edital de concorrência para a exploração da
linha rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-
se no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
desta lei.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: O que já dissemos, anteriormente, sobre o
número de opções relativas ao transporte rodoviário coletivo
para integrar o homem ao seu meio, se aplica à linha que se
pretende implantar.
O mineiro, pelas características topográficas do Estado,
costuma se isolar, desconhecendo, dessa forma, outras
localidades e a própria história de seu Estado e de seu
Pais. A linha objeto deste projeto de lei facilitaria, além
da integração das diversas comunidades envolvidas, o fluxo
turístico e, especialmente, o conhecimento do passado
mineiro, o que fortalecerá, ainda mais, as tradições do
nosso povo.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.314/93
Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal
com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, uma linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo com sede no Município de Cataguases,
assim discriminada: Cataguases - Mirai - Guiricema -
Visconde do Rio Branco - Viçosa.
Art. 2g - O edital de concorrência para a exploração da
linha rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-
se no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.



Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: Por falta de estradas, Cataguases ficou

durante muitos anos isolada. Com as novas rodovias, é
necessário, para a integração com outras comunidades, o
estabelecimento de linhas de transporte rodoviário coletivo.
As pessoas que procuram a Universidade de Viçosa são hoje
obrigadas a fazer várias baldeações, assim como os que
procuram a Faculdade de Ciências Contábeis de Visconde do
Rio Branco, e, vice-versa, as que vêm a Cataguases. Com  a
linha que se pretende implantar, haverá, inclusive, urna
diminuição de alguns quilômetros no percurso de Cataguases a
Viçosa. Sobretudo, há que se considerar o salutar
relacionamento que se estabelecerá entre as comunidades
envolvidas.
- 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 NQ 1.315/93
Cria linha de transporte rodoviário coletivo
intermunicipal , com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica criada, sob regime de permissão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, urna linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, com sede no Município de Cataguases,
com o seguinte trajeto: Cataguases - Ubá - Viçosa.
Art. 2g - O edital de concorrência para a exploração da
linha rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-
se no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: Quanto maiores forem as opções de transporte
rodoviário coletivo, maiores serão os benefícios ao cidadão,
ao município e ao Estado, pela fixação do homem na sua
região. As possibilidades de deslocamento e de comunicação
com outras comunidades tornam muito mais efetiva a
integração do homem a seu meio, e, especialmente, a
comunicação ruralista com a Universidade Federal de Viçosa
facilitará enormemente o seu desenvolvimento, por meio da
propagação de novas idéias e novas técnicas.
- 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 NQ 1.316/93
Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal

com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l Q - Fica criada, sob regime de permissão dc
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, uma linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo com sede no Município de Cataguases, corr
o seguinte trajeto: Cataguases - Santana de Cataguases -
Laranjal
Art. 2g - O edital de concorrência para a exploração da
linha rodoviária a que se refere o art. lg deverá efetivar-
se no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A linha regular de ônibus ligando os três

municípios, além de ser exigência antiga da população das
referidas cidades, permitirá a integração de seus
habitantes, favorecendo, especialmente, as populações de
Santana de Cataguases e de Laranjal, que demandam
Cataguases, principalmente, por causa de assistência médica,
por ter aquele município toda a infra-estrutura necessária.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.317/93
Autoriza a concessão de porte de arma ao Oficial de
Justiça, para uso exclusivo em serviço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o órgão competente da Secretaria de Estado
da Segurança Pública autorizado a conceder porte de arma ao
Oficial de Justiça, para uso exclusivo em serviço.
Art. 2g - O Secretário de Estado da Segurança Pública,
dentro de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação
desta lei, baixará normas regulamentando a matéria.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: Antigamente, era condição indispensável ao

Oficial de Justiça, dito meirinho, possuir escudo e adaga
para se defender. Alguns Estados da Federação, em seus
códigos judiciários, admitem que o Oficial de Justiça porte
arma quando em diligências.
Hoje, a matéria é pacifica, após decisão, em São Paulo, do
magistrado Manoel Carlos da Costa Leite, que salientou que,
quando no exercício do mandado, é o Oficial de Justiça
agente da autoridade, principalmente quando executa ordens
de prisão, suas funções se identificam com as dos policiais
da Vigilância e Capturas.
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Os Oficiais de Justiça, quando no exercício de suas
funções, encontram-se sujeitos aos mesmos riscos dos agentes
policiais.
Não se compreende que não possam portar arma, já que,

muitas vezes, para dar cumprimento a mandados, passam por
situações de perigo, desprovidos de qualquer meio de defesa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Defesa Social para parecer, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 4.105/93. do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Capitão Cláudio Vinicius Serro Teixeira, por sua atitude
heróica para salvar o jovem Mário Lúcia da Silva. (- A
Comissão de Defesa Social.)
Ng 4.106/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
construção de sede para a Companhia de Polícia Militar do
Município de Leopoldina.
Ng 4.107/93. do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
asfaltamento da estrada que liga o Aeroporto de Vargem
Alegre ao Distrito de Piacatuba, no Município de Leopoldina.
Ng 4.108/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
asfaltamento da estrada que interliga os Municípios de
Recreio e Pirapetinga.
Ng 4.109/93. do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
asfaltamento da estrada que interliga os Municípios de
Santana de Cataguases e Laranjal
NQ 4.110/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
asfaltamento da estrada que interliga o Município de
Cataguases, o Distrito de Cataguarino e o povoado do Glória.
Ng 4.111/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
asfaltamento da estrada que interliga o Município de
Cataguases e a localidade de São Pedro, no Município de
Santana de Cataguases.
Ng 4.112/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas à
construção de sede para o quartel da Policia Militar no
Município de Cataguases.
Ng 4.113/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas à
adoção de medidas, junto à TELEMIG, para instalação de posto
telefônico na localidade de Colônia Major Vieira, no
Município de Cataguases.
Ng 4.114/93, do Deputado Tarcísio Henrigues, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas à
pavimentação da estrada que interliga os Municípios de
Descoberto e Itamarati de Minas. (- Distribuídos à Comissão
de Administração Pública.)
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No 4.115/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas à
urgente instalação de um destacamento do Corpo de Bombeiros
no Município de Cataguases. (- A Comissão de Defesa Social.)
Ng 4.116/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando

seja formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG, com vistas
ao estabelecimento das cobranças das contas de água após o
quinto dia útil do mês. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)
Ng 4.117/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG, com vistas
à extinção da obrigatoriedade de devolução, pelos
passageiros das linhas de transporte coletivo
intermunicipais, do talão de passagem, no desembarque. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.118/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Assuntos
Metropolitanos, com vistas à criação de tarifas distintas
para os táxis, segundo as características do veículo
(pequeno, médio ou grande), até que sejam eles padronizados.
(- A Comissão de Defesa do Consumidor;)
Ng 4.119/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja

encaminhado oficio ao Secretário de Assuntos Municipais e ao
Presidente da CEMIG com vistas ao fornecimento de Padrão de
Entrada Simplificada - PES - aos Municípios de Lassance e
Pirapora. (- A Comissão de Política Energética.)
No 4.120/93, do Deputado Homero Duarte, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
liberação de 50 conjuntos de carteiras escolares para
estabelecimentos de ensino que menciona, no Município de
Alpinópolis. (- A Comissão de Educação.)
Ng 4.121/93, do Deputado MarcLs Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à edição
da regulamentação complementar ao Decreto no 34.566, de
26/2/93, com o fim de se prorrogar, até 3074/93, o prazo
para o enquadramento das empresas de que trata o
regulamento, conforme dispõem os arts. 49 e 50 do referido
decreto. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Ng 4.122/93, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Reitor da UEMG
com vistas a se viabilizar a criação e instalação de uma
unidade daquela universidade, especialmente direcionada ao
campo das ciências agrárias e áreas afins, no Município de
Governador Valadares, na Fazenda Experimental da EPAMIG, com
a utilização de convênios com essa empresa. (- A Comissão de
Educação.
Ng 4.123/93. do Deputado Antônio Carlos Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Superintendente de
Finanças da Secretaria de Assuntos Municipais com vistas ao
envio de cópias dos Convênios nos 90 e 91/91, assinados em
29/11/91, e do convênio assinado em 14/7/92, todos eles
direcionados a obras de infra-estrutura urbana no Município
de Rio Espera. (- A Mesa da Assembléia.
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Ng 4.124/93, do Deputado José Braga, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor do DER-
MG com vistas a que seja estadualizada a estrada que liga o
Município de São Rornão ao de Riachinho. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 4.125/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de
congratulações com o Colégio Loyola pela passagem do 50g
aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Educação.)
Ng 4.126/93, do Deputado Ronaldo Vasconcel los, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas à
concessão do titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais ao Dr. Pedro Paulo de Souza. Diretor-Presidente da
ENCOL S.A. - Engenharia, Comércio e Indústria. (- A Comissão
de Defesa do Consumidor.)
Ng 4.127/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal
de Justiça, com vistas à instalação da Comarca de Raposos.
(- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.128/93, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando
seja consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de
congratulações com o Clube Atlético Mineiro, pela passagem
do seu 85g aniversário de fundação. (- A Comissão de

Educação.)
Do Deputado Milton Salles, solicitando que o Projeto de Lei

ng 1.272/93 seja apreciado em reunião conjunta das Comissões
de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira.
Do Deputado Elmiro Nascimento (2), solicitando que o

Projeto de Lei ng 1.288/93, de sua autoria, seja apreciado
em reunião conjunta das comissões competentes e que seja
adotado o regime de urgência para sua tramitação.

COMUN 1 CAÇO ES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Maria Elvira (4).
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tarcísio
Henr i ques.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ilustres assistentes que se encontram nas
galerias.
A discussão que se faz em torno da crise que assola o País
é muito menos debitada à superação das estruturas, já
arcaicas, do Governo, que não se acham à altura do momento
atual que o estágio do homem conquistou na busca da
inteligência, do que à ineficiência pública, ou à falta de
alcance da visão do Governo, e isso nos põe diante de um
debate estéril.
Um excesso de gastos por parte do Governo na manutenção da
administração cada vez mais voraz, cada vez mais
dispendiosa, suscita em responsáveis homens públicos o
desejo de aumentar a carga tributária imposta ao povo por
meio de permanente majoração de impostos. O pior é que a
referida majoração se faz sempre acompanhar da criação de
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novos órgãos e de mais cargos para mais funcionários, sempre
com a desculpa da necessidade da máquina administrativa,
paradoxalmente, cada vez mais ineficiente. Esse duvidoso
inchaço do Estado contribui não para o alegado
aperfeiçoamento, mas para o seu inquestionável descontrole.
O descontrole entre o Governo e o povo não deixa de ser uma
consequência do desencontro do próprio Governo com as forças
que lhe dão sustentação financeira. Ora, o Governo se mantêm
da arrecadação de impostos e, no momento em que essa
arrecadação exige uma cobrança que supera a capacidade e a
possibilidade de pagamento dos contribuintes, evidencia-se o
surgimento de um intransponível abismo.
O IPMF, ainda outro dia debatido e criado, há de ser mais
um a completar a longa lista dos 54 impostos exigidos do
povo. Até quando tudo isso continuará? E até quando o povo
conseguirá pagar tais impostos? Não conseguindo, teremos o
caos. Conseguindo, ficarão os destroços, as seqüelas e as
vítimas, ao longo do caminho. E ai, o Governo, criado para
nos dar a ordem social, terá sido infiel a seus objetivos e
à sua finalidade.
Estamos assistindo a tudo, de modo impassível, deixando
parecer aos governantes que eles estão indo no caminho
certo, quando, ao contrário, precisamos dizer para todos
eles que, desse jeito, estamos caminhando para o fim. Como a
história deverá registrar os nomes dos responsáveis pelas
advertências, bem como os nomes dos irresponsáveis que nos
conduzem pelos caminhos do equivoco, vamos prosseguir...
Ainda agora, na augusta Casa Legislativa de Minas, houve
uma situação que bem retrata os desatinos que estamos
vivendo. Foi a votação de um parcelamento de ICMS, o imposto
que o povo paga na aquisição de bens de consumo. Sabemos,
todos, que Ds planos econômicos postos em vigor pelo Governo
Federal, na época de Sarney, e na de Collor, por exemplo,
desestabilizaram a economia, dando instabilidade ás forças
de produção. Assim, o ICMS pago pelo consumidor no ato de
sua compra e recolhido pelo comerciante no fim do mês pegou
muitos comerciantes desprevenidos, pois, quando foram pagá-
lo com a alteração dos valores em dinheiro que acontece
diariamente, estavam devendo muito mais do que pensavam.
Isso, sem falar na diminuição das suas vendas e dos seus
negócios. O pagador de impostos, neste País, é a
personificação de Kafka: no início, é contribuinte; depois,
devedor; logo em seguida, sonegador; e, no fim, um
insolvente sem saída, pois a voracidade fiscal vai
aumentando, fazendo subir os débitos, dobrando as multas,
corrigindo monetariamente a dívida, a ponto de tornar
impossível o seu pagamento.
Seria bem lógico e bem simples criar as condições para que
o débito, como ficou dito acima, pudesse ser pago. Ao
contrário, é ilógico o aumento das dificuldades para a sua
quitação. Se um comerciante ou um produtor qualquer, sem
condições de arcar com os compromissos tributários, quebra,
ninguém receberá nada e aparecerão desempregados a mais
neste Pais de desempregos. E justamente por isso que as
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forças de produção se encolhem, e os que ainda têm algum
dinheiro preferem colocá-lo na conta da poupança, quando se
deixam embalar pela ilusão de que estão ganhando com os
rendimentos, ou, então, preferem comprar dólares, numa
impatriótica atitude de continua aquisição da moeda de um
país estrangeiro em detrimento da nossa.
o Brasil deve a meio mundo e vive a pedir prazo e
parcelamento para o pagamento de seu débito, certo de que
não irá fazê-lo jamais. Os Estados, com desculpa de apoio ao
Governo Federal, conseguem fazer rolar suas dívidas.
Enquanto isso, o Ministro da Previdência aumenta a sua
arrecadação, dando prazo de até 180 meses para o
recolhimento das somas que lhe são devidas. O Código
Tributário Nacional permite o pagamento dos débitos para com
a Fazenda num prazo de cinco anos... Aqui, em Minas, a
Fazenda estadual não dá prazo nem de 30 meses. Ao contrário,
com unhas aduncas, quer receber de todo o jeito. E não é
para já, mas para ontem..
Tudo porque um projeto, que prevê o parcelamento de débitos

do ICMS, num prazo de 30 meses, tramitou nesta Assembléia,
num longo espaço de tempo de dois anos, se arrastando por
todos os escaninhos, foi aprovado, pela expressiva maioria
dos Deputados, mas acabou vetado pelo Governo. O veto, que
foi apreciado por esta Assembléia, que podia rejeitá-lo ou
não, desde que, para a primeira hipótese, obtivesse 39
votos, foi posto em votação, e acabou rejeitado por 42 a 13
votos... Quer dizer, com a queda do veto, o parcelamento foi
aprovado. Por incrível que possa parecer, pediram para
anular a votação porque havia um voto a mais do que o número
de Deputados votantes. Não houve protesto que os
sensibilizasse e os fizesse aceitar o fato de que um voto,
um só, contra ou a favor, não alteraria o resultado da
votação, que foi de 42 a 13... Fizeram outra votação, e o
veto ao parcelamento foi mantido, agora, por 37 a 16. E não
chegando a 39 votos, o quorum não foi atingido.
Pior do que a votação repetida, pior do que o precedente

aberto com essa suspeita mudança de votação, é o pensamento
vesgo contido na mentalidade fiscalista, como a que estamos
vivenciando. O aumento da carga tributária, a majoração de
impostos, as exageradas tarifas nas contas de água, luz,
telefone, aluguéis, imposto predial, gasolina, passagens de
ônibus, preços das mercadorias, do ICMS dos comestíveis,
tudo sai do bolso do povo, e de um povo faminto, cada vez
mais miserável, que anda pelas ruas, já sem destino e sem
esperanças. . Mas até quando?
E triste constatar que os governantes só pensam nos seus
períodos de Governo, nos seus quatriênios ou qüinqüênios, e
não nas eleições... mas o povo, esse que fica, ou espera
passar e ficar, fica também com esse sofrimento, que deixa
seqüelas, quando não traz consigo mágoas de revolta.
A história, embora, infelizmente, não seja lida nem muito
menos lembrada, deixou exemplos de grandes impérios e
governos que caíram, quando deixaram esfacelar a classe
média, e, sem reagir, viu o povo ser espoliado por uma
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exagerada burocracia, pelo exacerbado fiscalismo, pela
insensibilidade de alguns poucos.
- Os Deputados Amilcar Padovani, Homero Duarte, Antônic

Pinheiro, Roberto Carvalho e Antônio Carlos Pereira profererr
discursos, que serão publicados em outra edição.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à ia 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 Deputada Maria
Elvira (4) - falecimento dos Srs. Amélia Americana Fontana
Setta, Dr. Agostinho Miguel Pardini, Elza Jarjour Carneiro e
Ofélia Pace Tavares (- Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Milton Salies (2) - atribuição
de regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei ng
1.272/93, do Tribunal de Justiça do Estado; apreciação, em
reunião conjunta de comissões, do Projeto de Lei ng
1.272/93; Elmiro Nascimento (2) - apreciação em reunião
conjunta de comissões, do Projeto de Lei ng 1.288/93;
atribuição de regime de urgência à tramitação do Projeto de
Lei ng 1.288/93; Marcos Helênio - remessa de ofício ao
Presidente da República e a outras autoridades, solicitando
informações relacionadas à Cia. Vale do Rio Doce; Geraldo
Rezende - formulação de apelo ao DNER, para que seja
autorizado o recapeamento, em regime de urgência, da estrada
que liga o Município de Uberlândia ao Município de Araxá; e
Maria Olivia - encaminhamento ao Presidente da República de
pedido de maior atenção para que as verdadeiras finalidades
da LBA sejam resgatadas; pela Comissão de Educação (9) -
encaminhamento de ofício ao Conselho Federal de Educação,
solicitando a agilização da aprovação dos cursos de
Administração de Empresas e de Ciências Contábeis, da
Faculdade de Ciências Humanas de Itabira; encaminhamento de
ofício à Diretoria da Escola de Biblioteconomia da
Universidade Federal de Minas Gerais, solicitando
providências para o atendimento de proposta apresentada;
encaminhamento de ofício à diretoria do Departamento
Nacional de Produção Mineral, solicitando providências para
atendimento à proposta apresentada; encaminhamento de
ofícios, num total de cinco, à Reitoria da Universidade
Federal de Minas Gerais, solicitando providências para o
atendimento a diversas propostas apresentadas nos Fóruns
Técnicos de Cultura organizados por esta Casa em convênio
com a Secretaria da Cultura e especificadas em cada
documento; encaminhamento de oficio ao Presidente do
Conselho de Política Ambiental - COPAM -, solicitando
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providências para o atendimento de propostas apresentadas
nos Fóruns Técnicos de Cultura organizados por esta Casa;
Geraldo da Costa Pereira - formulação de apelo ao Presidente
da Caixa Econômica Federal para a construção de 1.206
unidades habitacionais no Conjunto Habitacional Licínio
Notini e de 474 unidades no Conjunto Habitacional Francisco
Machado. no Município de Divinópolis.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos ngs
3.851 e 3.852/93, do Deputado Marcos Helênio.
O Sr. Presidente - Requerimento ng 3.899/93, do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, em que solicita ao Presidente da
RURALMINAS informações consubstanciadas no envio a esta Casa
dos documentos que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento, com as Emendas do nQ 1 ao 6, que
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Em votação, as Emendas do ng 1 ao 6. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 1Q turno, do Projeto de
Lei ng 1.214/93, do Tribunal de Contas do Estado, que dispõe
sobre o reajustamento dos símbolos de vencimentos do Quadro
de Pessoal dos Servidores da Secretaria do Tribunal de
Contas do Estado, inclusive inativos, e dá outras
providências. Incluído em ordem do dia para os fins do art.
288 do Regimento Interno. Sobre a mesa, ofício do Presidente
do Tribunal de Contas do Estado encaminhando requerimento em
que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei ng
1.214/93. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento
Interno. Arquive-se.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 973/92, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre o
reajustamento dos vencimentos dos servidores do Quadro
Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público,
inclusive proventos dos inativos, e dá outras providências.
A Comissão de Justiça opina pela constitucionalidade do
projeto, com as Emendas ngs 1, 2 e 3, que apresenta. As
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto, com as Emendas
ngs 1, 2 e 3, apresentadas pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1, 2 e 3, da
Comissão de Justiça. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, no lQ turno, o Projeto de Lei ng
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973/92, com as Emendas ngs 1, 2 e 3. Â Comissão de
Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 31, às 20h30min, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator:
A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada
na edição anterior.). Fica desconvocada a reunião
extraordinária prevista para hoje, às 20h30min. Levanta-se a
reunião.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

353a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 23/3/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, senhores e
senhoras presentes nas galerias, em primeiro lugar, quero
comunicar que, no dia de hoje, Minas Gerais se transforma
novamente no pólo do encontro da moda brasileira. Esse
encontro está sendo realizado no Hotel Othon Palace, com
visitantes de todos os Estados do Brasil. Dizer isso não é
futilidade. Hoje, a moda é a segunda indústria do nosso
Estado, responsável pelo salário de milhares de
trabalhadores e responsável pelo desenvolvimento da economia
mineira, que fatura com o ICMS desse mercado.
Hoje, quando falamos em moda mineira, devemos fazê-lo de
boca cheia e batendo palmas, porque é esse segmento que está
ajudando a segurar as finanças do Estado, inclusive,
permitindo que hoje o Sr. Governador e o Sr. Líder do
Governo anunciassem a perspectiva de aumento de 60% para os
funcionários públicos. Esse aumento está muito aquém do que
os funcionários precisam, mas efetivamente foi uma melhora
em relação ao que foi falado anteriormente. Se o Estado tem
dinheiro em caixa, é porque o povo está pagando o imposto, e
a indústria da moda mineira é a segunda do Brasil.
Queria cumprimentar os expositores do Encontro Mineiro da
Moda, e seria muito bom que os Deputados tivessem a
paciência de ver o que é a confecção de Minas Gerais, hoje.
Gostaria de fazer um agradecimento, em nome do segmento.

Assim como criticamos o que há para ser criticado, temos que
realçar e elogiar as medidas do Governo que estão
colaborando para a melhoria do segmento. Tenho uma
publicação que passo a ler. (- Lê:)

"0 Governo de Minas entrou definitivamente na moda
Desde o dia 30 de julho de 1992 um documento protocolado na

Secretaria da Fazenda solicitava do Governo mineiro, entre
outras medidas, a prorrogação, pelo prazo de 60 dias, da
cobrança de ICMS de todas as empresas participantes de
feiras de moda em Minas, a exemplo do que já ocorria em
outros Estados.
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Finalmente isto, agora, é uma realidade. Através do Decreto
ng 34.850, de 8 de março de 93, publicado no Minas Gerais de
9 de março de 93, o Governo mineiro concede esse importante
benefício para as feiras de moda que se realizarão em Belo
Horizonte, de 23 a 26 de março, entre elas a "IV Minas
Fashion" e o "III Encontro Mineiro de Moda.
Esta medida vai, sem dúvida, colaborar intensamente com a
indústria mineira do vestuário, um dos mais importantes
segmentos econômicos do Estado, que, nos últimos tempos, vem
sentindo profundamente os graves efeitos de um quadro
recessivo que marca o País.
Por isso gostaríamos de fazer um agradecimento público a
todos aqueles que vêm há tempo lutando pelo crescimento da
área de moda em Minas, em especial ao presidente do
Sindivest-MG, Delfim Soares da Mota, que desde o inicio
abraçou essa causa e por ela trabalhou com afinco até vê-la
concretizada.
E agradecer principalmente ao Governador Hélio Garcia e ao

Secretário da Fazenda, Roberto Brant, que com sensibilidade
souberam entender os problemas do nosso setor, encontrando
fórmulas para minimizá-los.
O Governo de Minas, com uma administração séria, prova,

assim, que realmente está na moda.
Estas palavras não são minhas. Foram publicadas no Estado

de Minas e são um agradecimento público do setor mineiro de
moda ao Governo do Estado e ao Sr. Secretário da Fazenda,
Deputado Roberto Brant.
A indústria da moda está em toda Minas Gerais: está no Sul

de Minas, no Centro-Oeste, na Capital, na Grande 8H e até no
vale do Jequitinhonha. Esse agradecimento que faço nesta
tribuna é de todo o segmento da moda de Minas Gerais por
essa decisão do Governo do Estado, através do Deputado
Roberto Brant, a qual, sem dúvida nenhuma, foi e será muito
importante para o setor.
Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de solicitar a esta
Casa maiores explicações sobre as audiências públicas
regionais que irão acontecer a partir do dia 23 de março.
Muito obrigada. 

353a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 23/3/93 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a imprensa, ontem e hoje, divulgou alguns dados
do IBGE relativos ao anuário estatístico. Esses dados, de
alguma forma, nos impressionam sobremaneira. Verificamos,
por meio desses dados, que o número de favelas no Brasil. de
1980 para 1990, aumentou bastante. A favelização da cidade
de médio porte é preocupante porque, até então, as favelas
eram vistas somente em cidades maiores e em metrópoles. A
queda da renda 'per capita, a partir de 1980, se verifica
no índice de 5,3%, até 1990. Vale dizer que, de 1980 a 1990,
a queda da renda per capita' foi de 5,3%.
Hoje, 3% da população brasileira é favelada. Um dado
impressionante a considerar é que temos boa parte da



32

população ainda vivendo no meio rural. Recife tem o maior
percentual de residências em favelas; 42% da população
recifense mora em favelas. 24% das pessoas ocupadas ganham
menos de um salário mínimo mensal; 8,4% trabalham sem
nenhuma remuneração; 20,3% ganham de um a dois salários
mínimos. Vale dizer que temos entre as pessoas que nada
ganham as que ganham menos de um salário mínimo e as que
ganham menos de dois salários mínimos. 53% de brasileiros
estão nessa situação. Entre as mulheres a questão é ainda
pior. Entre as que trabalham sem ganhar e as que recebem
menos de um salário mínimo, o percentual é de 43,7%. Entre
os homens, apenas 3% ganham mais de vinte salários mínimos.
Entre as mulheres, apenas 1,4% ganham acima de vinte
salários mínimos. Há diferença salarial também entre
brancos, pretos e pardos. No Brasil 55% da população é
constituída de brancos; 5% de pretos e 39% de pardos. Há
mais analfabetos entre pretos, 30,1%; entre os pardos,
29,3%; e entre os brancos, 12,1%. A renda média dos pretos e
dos pardos representou, em 1990, apenas 41% e 48%,
respectivamente, do rendimento médio dos brancos.
Quais são as causas dessa grande preocupação que temos
diante do anuário estatístico do IBGE? As causas principais
são, como aqui já assinalamos: em primeiro lugar, a baixa
acentuada na renda "per capita; em segundo, a desigualdade
assustadora na distribuição de renda; em terceiro, o
desemprego, cujos índices são alarmantes, e, por fim, o
êxodo da população rural.
O êxodo da população rural tem provocado um número cada vez
maior de favelas nas cidades médias e nas metrópoles
brasileiras. E preciso que se faça alguma coisa. Trago esses
dados para reflexão dos colegas Deputados e do povo mineiro,
para que, por meio da reflexão, cada um faça alguma coisa,
porque, a continuar desta forma, no ano 2.000 a renda per
capita terá caído, no mínimo, 10% em relação a 1980.
O êxodo da população rural gera não apenas favelas, como
também sérios problemas de segurança. Todos sabem que o
descaso do brasileiro pelo meio rural é muito grande. O
produtor rural não tem valor em nosso País. Cada vez mais o
preço do leite é mais barato para o produtor; cada vez mais
a carne, para o produtor, é mais barata, sendo o inverso
para o consumidor. Os insumos para os produtores rurais são
os mais difíceis e os mais caros possíveis. Não há nenhuma
assistência ao produtor rural, no que diz respeito à saúde,
ao esporte, ao lazer, à educação e à cultura. Temos
programas em andamento que estão, ainda, muito acanhados.
Recentemente acompanhamos o Prof. Manoel Conegundes,
Delegado do MEC em Minas Gerais, que está prestando
esclarecimentos aos interessados, no interior mineiro e na
Capital, a respeito de uma verba de Cr$500.000.000.000,00,
do Ministério da Educação. Essa verba é para ser distribuída
entre as Prefeituras, em benefício das escolas municipais.
Programas como esse precisam ser feitos de uma forma mais
rápida, mais objetiva e menos burocrática, porque todos
sabem que a escola rural, muitas vezes, fica a uma distância
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de mais de 10km do local onde a criança mora. Por lei, uma
criança não pode andar mais de 500 metros para chegar à
escola. Na medida em que prestigiarmos o homem do campo,
vamos segurá-lo na zona rural, diminuindo as favelas e
também os roubos. Vamos fazer alguma coisa com relação a
esses dados alarmantes que se tem aqui.
E preciso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que cada um de
nós que representa uma parcela da população de Minas Gerais
se conscientize desses dados e faça alguma coisa. Muito
obrigado.

353a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 23/3/93 pelo

Deputado Anderson Adauto
O Deputado Ariderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. (- Lê:)
'Ao ler o Relatório de 1992 do INDI, pude constatar que

toda a nossa luta e as intensas negociações empreendidas no
final do ano passado para preservar e fortalecer aquela
instituição realmente valeram a pena. Com isso, mais uma vez
o Legislativo pôde mostrar a Minas que cumpre fielmente o
seu papel de preservar o patrimônio do Estado, e, nesse
caso, particularmente, trata-se de um patrimônio técnico de
inestimável valor.
Convém lembrar que a Diretoria e o corpo técnico do INDI

vinham trabalhando, já há muito tempo, sob forte tensão, sob
o signo da incerteza quanto ao seu próprio futuro. E mais
desanimador ainda era o quadro político do País àquela
altura, quando se desenrolava, com toda a intensidade, a
luta para restaurar a moralidade e a decência no Palácio do
Planalto. Tais fatos tornavam improvável o sucesso para quem
trabalhava visando ao desenvolvimento industrial do Estado.
Mesmo assim, contra todos os prognósticos, o INDI conseguiu
atrair para Minas Gerais investimentos da ordem de
US$954.100.000,00, por meio de 51 projetos industriais, que
vão gerar 7.686 empregos diretos.
Num momento em que o desemprego ronda os lares de milhões
de trabalhadores, levando-lhes o desânimo e o desespero,
esse é um fato a comemorar. E também a prova de que, ao
manter uma estrutura de fomento industrial operando em sua
plenitude, Minas Gerais dá um exemplo de seriedade e de
inteligência-
No Relatório Anual do INDI há ainda um dado que mostra o
seu desempenho no biênio 91/92, ou seja, durante a atual
gestão. Foram 150 projetos industriais, representando
investimentos da ordem de US$1.500.000.000,00. Esses números
representam 19% dos investimentos atraídos para Minas
Gerais, por intermédio do INDI, ao longo dos seus 25 anos de
existência.
Entretanto, nem tudo são vitórias. O INDI está, no momento,
perdendo o concurso do seu Presidente, o Dr. Rubens
Spirandeli, que se retira para tratar de assuntos
particulares inadiáveis e, para tanto, já apresentou o seu
pedido de demissão ao Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr.
Hélio Garcia
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Todos nós sabemos que a presença do Dr. Spirandeli à frente
da Diretoria do INDI foi uma garantia de dinamismo e de
visão pública, o que, de forma inquestionável, contribuiu
para que o órgão obtivesse resultados tão expressivos num
quadro de absoluta recessão econômica.
Cabe agora ao Sr. Governador nomear alguém à altura das
responsabilidades e das qualidades técnicas daquele
instituto. Nesse particular, lembro aos nobres Deputados
que, a partir do momento em que votamos pelo fortalecimento
do INDI, Órgão hoje subordinado diretamente ao Governador do
Estado, temos a responsabilidade de respaldá-lo e de
fiscalizá-lo, para que Minas continue se beneficiando dos
importantes serviços prestados por aquela instituição.
Finalizando, quero prestar uma homenagem ao Dr. Spirandeli,

à sua Diretoria e ao corpo técnico do INDI, com um voto de
aplauso. Entretanto, esta homenagem não é apenas o
enaltecimento de um trabalho, mas a exortação à sua
continuidade, pois é disso que Minas Gerais está precisando.
Muito obrigado."
(* - Sem revisão do orador.)

353g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 23/3/93 pelo

Deputado Adelmo Carneiro Leão
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados: quero usar a tribuna, hoje,
apenas para apresentar a vocês um artigo de Cristovam
Buarque para uma reflexão que todos nós devemos fazer.
Cristovam Buarque foi Reitor da Universidade de Brasília e é
autor de vários livros, entre eles, 'O Colapso da
Modernidade Brasileira, que fala sobre o artigo intitulado
"Símbolos do Caos'. Quero, também, parabenizá-lo pela
densidade do artigo publicado no Diário do Comércio' (-
Lê:)

"Símbolos do Caos
A cada dia, as confissões dos freqüentadores da Casa da
Dinda aumentam a perplexidade e a vergonha de todos.
Perplexidade pelo entendimento de que a degradação dos
tempos do Collor é um símbolo do caos que vive a elite
brasileira. Vergonha porque, ao desnudar Collor e a Dinda, a
elite está desnudando a si própria; e, no exterior, o Brasil
inteiro é que fica nu. Quando isso acontece, perde-se a
vergonha de vez ou procura-se recuperar a decência.
Os outros símbolos do caos, fora da Casa da Dinda, não são

menos degradantes.
Tudo que fez Collor não é mais grave e repugnante do que o

apoio dado a ele por pessoas que sabiam tudo o que agora é
divulgado. Tão degradante quanto as sessões de drogas do ex-
Presidente é a leviandade e oportunismo de diretores de
noticiários de televisão que manipularam informações para
elegê-lo. O sacrifício de animais não envergonha mais do que
a morte de 300 mil crianças pela fome. A liberdade dos
corruptos não é pior do que a liberdade de assassinos de
crianças.
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Para o povo brasileiro, enfiar alfinetes em bonecos de pano
não é uma feitiçaria maior, ou mais grave, do que conseguir
transferir milhões de dólares por meio da manipulação e da
especulação financeira. Para 100 milhões de brasileiros ter
200 tailleurs" comprados na Itália não é diferente de ter
apenas dois comprados em uma butique local. A cobrança de
comissões não é mais absurda do que a redução de impostos
sobre automóveis e a criação de impostos sobre os cheques
dos pobres.
Também é simbólico do caos que a elite enriqueça os autores
das confissões, em vez de pô-los na cadeia como co-
responsáveis pelos fatos.
E um símbolo do caos que, de repente, ninguém tem culpa de
ter feito Collor Presidente. Quem manipulou o noticiário
para dar-lhe vantagem continua manipulando o noticiário.
Quem apoiou sua campanha continua procurando outro Collor.
Quem lhe fez companhia escreve as confissões, como um
simples observador distante, como se a Casa da Dinda não
fosse do tamanho de todas as casas dos que fizeram a Dinda
possível
Cada um desses desvarios de uma minoria deslumbrada que
chegou à Presidência é apenas um símbolo dos desvarios
cometidos pela elite brasileira desde nossa independência,
especialmente nas últimas três décadas.
o que os jornais têm publicado nos últimos dias são apenas
símbolos de um caos maior. Se o grupo que chegou ao poder
tivesse uma proposta decente para o Pais, esses fatos não
teriam existido, ou não teriam aparecido.
O que provocou tantas confissões foi a falta de uma
proposta que conduzisse a sociedade brasileira para fora de
sua crise. O que gerou as divisões internas na elite, dentro
e fora da Casa da Dinda, foi o esgotamento do modelo sócio-
econômico do enriquecimento fácil de alguns. Se ainda
houvesse esperança na população e suficiente dinheiro para
se distribuir entre os ricos, as confissões não seriam
escritas. Se as finanças públicas suportassem diversos PC5,
se em Maceió coubessem dois jornais, a Casa da Dinda teria
continuado com seus macabros rituais.
Talvez nesse esgotamento esteja alguma esperança. A grande

maioria dos brasileiros está chocada, procurando entender
onde foi que erramos, percebendo o esgotamento de um tipo de
Brasil, e procurando saber como enterrar não apenas um
endereço, mas tudo que representa a idéia de uma imensa Casa
da Dinda, onde moram todos os irresponsáveis que vivem dos
collors, ainda que não se chamem Colior e não usem
supositórios de cocaína. Ou talvez usem, sem ter brigado com
o irmão.
Esta era a reflexão que gostaria de deixar para os
Deputados da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

353a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 23/3/93 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
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O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados; ouvi, ainda há pouco, a fala do nobre Deputado
Bonifácio Mourão, preocupado com o aumento das favelas em
nossas cidades; sobre esse assunto, gostaria de tecer
algumas considerações. Não é só a questão das favelas que
nos vem preocupando mas também o congestionamento das
cidades. Parece, mesmo, que existe uma intenção de que isso
aconteça, porque não é possível que possamos debitar apenas
á incúria dos nossos governantes os fatos que vêm
acontecendo na política de urbanização. Percebemos que, com
o afluxo das massas para os grandes centros, estamos
perdendo em qualidade de vida. Aproveitando a fala do
ilustre Deputado Bonifácio Mourão, gostaria de acrescentar
algumas considerações, justamente sobre o que ele havia
falado.
Os homens das cidades grandes, tanto quanto a elite

governante, entendem que, no interior dos Estados e do Pais,
só existem analfabetos, ignorantes e caipiras. Como pensam
assim, também imaginam que a competência e a honestidade são
privilégios dos moradores das grandes metrópoles. Se isso
contém um questionamento que permite o surgimento de um
antagonismo entre os moradores do interior e os das
capitais, também afasta uns dos outros e dá curso aos muitos
movimentos separatistas que estão acontecendo e vão
acontecer com mais intensidade, daqui a pouco, em todos os
cantos e recantos.
Claro que tudo isso não passa de uma visão vesga de alguns
leguleios da administração pública, que não conseguem
enxergar o mal que fazem e continuam fazendo. Em primeiro
lugar, é bom salientar que notícias de corrupção, no
interior, contam-se nos dedos, enquanto a corrupção no plano
federal é uma reiterada corrente de acontecimentos
sucessivos, que, ao invés de cessar, ou mesmo diminuir,
aumenta descaradamente, a ponto de chegarmos ao
"impeachment" de um Presidente da República, caso único na
história, que deve muito mais envergonhar-nos do que, como
está acontecendo, ser motivo de envaidecimento.
Ainda agora, quando ouvimos falar na seca do Nordeste,
lembramos que rios de dinheiro foram canalizados para lá, e,
se não conseguiram resolver o problema, também não saberão
explicar para onde foram os recursos dessa fantástica
indústria da seca. E, o que é pior, onde fica a competência
do Governo Federal e dos Governos Estaduais do Nordeste, que
não conseguiram debelar a crise que há 50 anos assola a
região? Já é hora de parar com isso, pois, afinal, Israel
vive muito bem, em cima de um deserto.
Os problemas existem e mais se acumulam quando o Governo
Central, para fazer jus ao nome, centraliza o poder e os
recursos. Nada se faz sem ajuda, sem autorização, sem ordem
do Governo Federal, para o qual, todos os dias, como uma
bomba de sucção, são arrecadados os recursos dos impostos
cobrados nos municípios. Todos os recursos que sustentam a
suntuosidade, as mordomias, a exuberância do Governo Central
saem dos municípios, da sua gente mais simples e, bem
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entendido, do interior do Pais. Se o Governo Federal
atribuísse uma maior dose de competência administrativa aos
municípios e deixasse de lhes tomar tanto dinheiro, eles
seriam bem melhores, e, conseqüentemente, o povo estaria,
também, melhor.
Ainda agora, quando se discute um sistema de governo para o
País, acusam o presidencialismo de ser centralizador,
antidemocrático, todo-poderoso. Por que, então, o sistema
funciona bem, nos Estados Unidos? Ora, lá os municípios têm
recursos e força, podendo resolver dentro das fronteiras
paroquiais os grandes problemas da comunidade. Ademais, é
bom lembrar que nenhuma outra autoridade é tão fiscalizada,
tão cobrada, tão policiada quanto um Prefeito ou um
Vereador. Se o Prefeito é corrupto, todos reclamam; se os
Vereadores estão ganhando muito, todo mundo fica sabendo.
Enquanto isso, ninguém sabe quanto ganham nem o que estão
fazendo os Deputados Federais, os Senadores e o Presidente
da República.
Aqui, por força e graça da centralização, tudo fica
distante: não só as soluções e a fiscalização mas também as
cobranças e a possibilidade de atendimento. Não percebem, no
entanto, os sabichões da nossa política administrativa que,
concentrando nas capitais os recursos e o poder, atraem os
moradores do interior. Esses, naturalmente, tendem a ir para
as grandes cidades, em busca de atendimento em termos de
educação, saúde, segurança, habitação e emprego,
congestionando os grandes centros, aumentando os problemas
ali já existentes. Está aí o nó górdio do exôdo rural, pois
a enorme migração da nossa gente não se limita ao abandono
do campo pelos lavradores e agricultores mas também, agora,
pelos homens das pequenas cidades, que alguns políticos e
jornalistas chegam a chamar de 'burgos pcires - homens,
mulheres e crianças do interior, numa marcha permanente para
as cidades grandes, alimentando a esperança que os faz
sobreviver.
Está ai, para todos verem, o congestionamento de São Paulo,
hoje uma enorme massa populacional, integrada por moradores
das cidades industriais satélites, como Santo André, São
Bernardo, São Caetano, Diadema e outros. Está aí o Rio de
Janeiro, vendo ser substituída a antiga e decantada Cidade
Maravilhosa e capital cultura do Pais por uma grande
Baixada Fluminense, onde os crimes, as violências e os
assaltos são tantos e tão comuns, que há até a oportunidade
de se passarem ao vivo, na televisão, seqüestros ou
tentativas de seqúestro. Em Belo Horizonte, aqui mesmo,
quase 30 municípios passaram a compor a Grande BH, hoje uma
região metropolitana, que já tem até assembléia de
representantes e, daqui a pouco, vai ter Câmara de
Vereadores, com problemas que se avolumam, tocando as raias
de uma grave crise social, de proporções incalculáveis.
Se os Governos Municipais se aviltam, os dos Estados se
fazem pedintes, e o Governo Federal alega não poder governar
a não ser aumentando os impostos, numa voracidade
insaciável, enquanto os Deputados Federais, insensíveis ã
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dor do povo, manipulam o Orçamento da União, chegando a
atrasar sua vigência a fim de buscarem verbas para obras que
vão manter suas mordomias. E essas, muitas vezes, vão ser
feitas pelas suas próprias empresas construtoras.
Se a qualidade de vida, nesses muitos centros urbanos

congestionados, caiu, vai cair muito mais, e vai tornar-se
difícil o atendimento às questões básicas que afligem nosso
povo, envolto e assolado pela fome. E se isso está
acontecendo à nossa frente, aos nossos olhos, é de se
perguntar se não falhamos todos nós, profissionais liberais,
governantes e governados, povo, políticos e apolíticos.
Falhamos, fracassamos todos. E chegada a hora de se repensar
a atuação de cada um de nós na projeção da vida que estamos
deixando para os nossos filhos, pois já não pensamos em nós
mesmos, acomodados que ficamos, aceitando tudo isso, sem
nenhuma reação, sem revolta, sem indignação em favor da
própria dignidade da vida. -

353 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso e Questão de Ordem proferidos em 23/3/93 pelo

Deputado Amilcar Padovani
O Deputado Amilcar Padovani - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, após ouvir as palavras do nobre Deputado Tarcísio
Henriques, sinto-me até constrangido, pois é necessário ter
muita coragem para ocupar esta tribuna e suceder a ele. Não
obstante, ouso fazê-lo.
Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V. Exa. informações
a respeito da constituição de uma comissão, já solicitada
por nós, para visitar o CREDIREAL, que, inclusive, está com
nova Diretoria. Assim sendo, solicitaria que V. Exa. nos
informasse se a comissão já foi, se vai e quando vai
realizar a referida visita, uma vez que como autor do
requerimento não posso participar oficialmente dessa
comissão. Gostaria, entretanto, de participar do encontro e
da reunião.
Reporto-me às minhas palavras de outra tarde, nesta
tribuna, quando eu disse que se jogou a culpa de tudo no
Banco Central, e que este jogou a culpa de tudo no
CREDIREAL. Hoje eu entendo que os culpados são o Banco de
Crédito Real e o Sr. Governador do Estado.
E necessário que os fatos sejam apurados, para que não
passemos a ocupar a tribuna todos os dias, coisa que não
gosto de fazer, tentando uma explicação das chamadas
autoridades governamentais.
Gostaria, inclusive, de dizer que o Sr. Governador -
parece-me - vai conceder um aumento de 60% ao funcionalismo
público. Parece-me que o bom senso está imperando no Palácio
da Liberdade. Parece-me que está surgindo um pouco de
clarividência no Palácio. Acontecia o seguinte: tentavam, de
uma maneira dolosa, deslocar o eixo das reivindicações do
Palácio da Liberdade para o Palácio da Inconfidência, isto
é, tiravam a responsabilidade do Executivo transferindo-a
para o Legislativo, a fim de que a culpa de tudo recaísse
sobre a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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Gostaria, agora, de dirigir-me especialmente à Bancada do
PT. Em outras épocas, quando havia greve, sempre era dito
que havia nela uma conotação político-partidária. Hoje,
entretanto, não existe mais greve do PT, pois a fome não tem
partido. Estamos unindo os nossos esforços, porque,
realmente, a greve não é política, é de fome! Estão matando
os nossos funcionários de fome, enquanto a omissão campeia.
Se em outras épocas já ocupei esta tribuna para dizer que
esta ou aquela greve eram movimentos políticos, patrocinados
pelo PT, hoje quero ter a honestidade de dizer que estamos
lado a lado. Não existe greve política; existe sim uma greve
de fome, pois os nossos funcionários estão por ai, na maior
dificuldade, solicitando, pedindo, implorando, reivindicando
e não estão sendo atendidos.
Quero ouvir a palavra do Líder do Governo, Deputado Romeu
Queiroz, pois parece-me que ele tem um dado novo para
informar à Assembléia e, conseqüentemente, ao povo mineiro.
Não se compreende, inclusive, o salário que o Governo paga

aos seus funcionários. E difícil compreender o esforço que
o nosso povo faz para sobreviver. Euclides da Cunha dizia
que o sertanejo é antes de tudo um forte, mas o brasileiro
é que é, antes de tudo, um forte. Nossas professoras e
nossos funcionários são uns fortes. E não quero falar isso
com as galerias cheias, pois não estou à cata de aplausos.
Se vierem os aplausos ou os apupos, muito bem! Cada um tem o
direito de se externar como quiser. Nós sabemos que a mão
que afaga é a mesma que apedreja. O fato é que o nosso
funcionalismo está muito mal, e nós, nesta Assembléia, temos
a obrigação de não dizer amém à proposta inicial do
Governador Hélio Garcia.
Eu votei em S. Exa. Participei, inclusive, de sua campanha.
Mas convivência não é conivência. Não estou aqui para ser
conivente com aquilo que entendo não estar de acordo com as
necessidades atuais dos nossos funcionários e da nossa
população.
Quando a Casa está cheia, é muito fácil obter o aplauso das
galerias. Graças a Deus as galerias hoje estão um pouco
vazias. Não quero aplausos. Quero apenas que minha
consciência me aconselhe e me deixe tranqüilo quanto ao
dever cumprido. Não podemos aceitar a forma como o
Governador está encaminhando o problema com os seus
técnicos, que não passam de técnicos. Eu já disse e repito
que o técnico é aquele que fica na sua sala, com as suas
mordomias. Ele não conhece as dificuldades. E um insensivel
Nós, os políticos, conhecemos bem essas dificuldades. Nós
somos a classe criticada. Somos nós que vamos às ruas para
pedir votos, para levar uma palavra de incentivo, recebendo,
às vezes, acerbas críticas. Nós sabemos onde está a miséria,
onde estão as dificuldades.
Então, Sr. Presidente, estou aqui para solicitar de V. Exa.

que tome providências, se é que isso já não foi feito, para
que haja uma reunião da referida comissão com os atuais
dirigentes do CREDIREAL, esse Banco que colocou na rua
milhares de famílias e que, hoje, está fazendo politicagem,
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está empregando outras pessoas, sem concurso, por
apadrinhamento. Isso é enxugar a administração? Isso é
apenas perseguir, menosprezar a família bancária, aquelas
pessoas que subiram os degraus da carreira até chegar a uma
condição melhor e, de repente, com todo o respeito à
Deputada Elisa Alves, levam um pé no traseiro. Na verdade,
o que eu estou falando aqui é bem comum. Quem assiste às
novelas ouve e vê coisas bem piores do que "um pezinho no
traseiro, o que aliás é uma coisa bem suave.
Sr. Presidente, a situação é muito grave. Assim, solicito a

V. Exa. que marque a data, se já não marcou, para que haja
uma reunião com o CREDIREAL. Eu quero comparecer e ouvir
deles por que essas pessoas foram demitidas. Já é fato
consumado, mas quero saber por quê. Além disso, quero dizer
que existe um projeto de minha autoria, que propõe
pagamento, de quinze em quinze dias, aos funcionários que
ganham até três salários mínimos. Não é preciso justificar
esse projeto, porque toda a Casa já conhece a motivação para
tal iniciativa. Peço a V. Exa. que determine às comissões um
andamento rápido da matéria. Tenho certeza de que esta Casa
aprovará esse projeto.
Eu li nos jornais o seguinte: As mensalidades escolares

cobradas neste País são o maior absurdo já visto nos
últimos tempos. Com vinte e sete anos de vida política,
nunca vi tamanha roubalheira nos colégios, como hoje. Enão
se toma nenhuma providência. Esse é um Governo inócuo. E um
Governo que não age efetivamente. O que é que o Sr. Ministro
da Educação está fazendo no seu Ministério? Não sei dizer,
mas S. Exa. tem o dever de dar uma explicação justa à
família brasileira, inclusive colocando o 'dedo na ferida"
dos constantes e abusivos aumentos das mensalidades
escolares.
Lemos nos jornais, todos os dias, que houve aumento do
leite, dos remédios, aumento disso, aumento daquilo. E
necessário que se faça aqui em Minas o que foi feito no Rio
e em São Paulo. O Presidente da República não precisa ouvir
nenhum estudante para se inteirar sobre o aumento
escandaloso das mensalidades escolares. O que está
acontecendo é um furto, é um roubo. Nós, os pais, que
pagamos as mensalidades escolares de nossos filhos, sentimos
na pele esses aumentos abusivos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que está ocorrendo no
setor educacional de nosso Pais é a maior roubalheira. Fala-
se que a classe política, os coronéis, não querem melhorar a
situação do nosso ensino, para poderem manobrar o eleitor à
época própria. Tudo no vai da valsa". Fica, portanto,
registrada a nossa advertência, a nossa sugestão ao
Presidente da República, Dr. Itamar Franco, para que tome as
providências necessárias no que concerne ao ensino em nossa
pátria. E preciso acabar com essa ladroagem que estão
fazendo na questão das mensalidades escolares. Paga-se hoje
uma mensalidade e não se sabe qual o valor da próxima. Não
sabemos quanto iremos pagar no próximo mês. Os alunos estão
abandonando as escolas, e eu, Sr. Presidente, estou
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abandonando a tribuna. Mas ainda quero dizer a V. Exa. que,
quando se procura uma escola particular, o preço é
exorbitante e que, quando se procura uma escola pública, não
há vagas. O que fazer? A culpa é da Assembléia Legislativa?
Não. A culpa é do Poder Executivo, que manobra as finanças
e, quando quer, tudo pode.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fica aqui registrado

meu desabafo. Desabafo que há muito eu desejava fazer neste
Plenário. Gostaria também de me referir ao ocorrido no Banco
de Crédito Real. Queremos ver a cor, a cara e a imagem da
verdade. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.

353a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 23/3/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, demais pessoas presentes, apresentei,
recentemente, mais precisamente no dia 18, um projeto de lei
que pretende criar o Fundo do Trabalho. E uma questão
gravíssima o que está ocorrendo com o trabalhador rural.
Hoje, no Brasil, como também no interior do Estado de Minas
Gerais, o trabalhador rural, numa porcentagem de 80 a 90%,
está em situação irregular junto à Previdência Social e
junto ao FGTS.
Recentemente, tive a oportunidade de acompanhar um processo
de regularização de um trabalhador rural, um pequeno
produtor. Em seis meses, a quantia paga por esse trabalhador
rural, por esse pequeno produtor, chegou perto de
Cr$10.000.000,00, na época o equivalente ao valor de três
vacas. Imaginem o quanto paga o pequeno e o médio produtor
que precisam de contratar um empregado para o seu sitio. A
sua contribuição para a Previdência Social é enorme, e ele
acaba perdendo o empregado, acaba perdendo dinheiro, enfim,
perde tudo.
E quando vamos olhar os fundos e as linhas de crédito

existentes no País, vamos ver que todos funcionam muito bem,
em função dos grandes proprietários, dos grandes
empresários. Estamos, então, apresentando um projeto - que,
evidentemente, será corrigido e melhorado pelos doutos
Deputados desta Casa - criando o Fundo do Trabalho. Passo a
ler o projeto. (- Lê o Projeto de Lei nQ 1.281/93, publicado
na edição de 25/3/93.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, como eu disse, a maioria
das linhas de crédito existentes no País não atentam nem
estão vinculadas à questão do emprego, à questão salarial e,
portanto, são passíveis de dois desvios. Primeiro, a
corrupção: o recurso liberado não é aplicado, é desviado;
corrupção curta e grossa. Segundo, um possível processo
inflacionário ou o contrário: seria uma oferta maior do que
• demanda, uma crise de superabastecimento. Por quê? Porque
• alta da produção gerada pelos mecanismos de financiamento
existentes atualmente não está ligada, não está amarrada ao
crescimento do poder de consumo, ao crescimento do mercado.
A grande crise do capitalismo brasileiro, ou mesmo do

capitalismo mundial, não é a da produção. Muitos tecnocratas
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insistem na necessidade de se melhorar a produtividade, de
se aumentar a produção, mas, realmente, se formos analisar
o mercado mundial e o mercado nacional, vamos ver que a
crise é de consumo, mas por falta de consumidores. Ou seja,
aumenta-se a produção, mas não se aumenta o consumo,
principalmente o consumo interno, que seria a base do
desenvolvimento auto-sustentado, para tirar o País da
situação colonial em que ele se encontra.
Nossa idéia de criar um fundo para financiar as folhas de
pagamento, um fundo para o capital variável e não para o
capital fixo, terá essa dupla finalidade, a de permitir o
controle da corrupção dos fundos constituídos com o dinheiro
público - sabemos que todo o desenvolvimento brasileiro foi
feito através de empresários, mas com o dinheiro público - e
de evitar essa questão da inflação. Na medida em que você
aumenta a produção, aumenta o mercado consumidor. Uma
distribuição de cesta básica, de leite, tudo isso é passível
de corrupção, de uso eleitoreiro. Esse tipo de fundo que
estamos propondo tem a vantagem de ser um remédio
homeopático para a crise econômica brasileira. Muito
obrigado.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 2 de abril de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 31 DE MARÇO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de quorum" - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmo Braz - Agostinho Patrus - Anderson
Aciauto - Arnaldo Canarinho - Bonifácio Mourão - Clêuber
Carneiro - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - José Bonifácio -
José Laviola - Márcio Miranda - Maria Olivia - Péricles
Ferreira - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado .José Ferraz) - 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 as
extraordinárias de amanhã, dia lg de abril, às 9h30min e às
20h30min, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.). Fica
desconvocada a extraordinária prevista para logo mais, às
2Oh3Omi n.

ATA DA 188a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE MARÇO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 24 PARTE (ORDEM DO
DIA): Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei ng 11.784; discurso dos
Deputados Roberto Carvalho e Marcos Helênio; manutenção do
veto - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei ng 11.798; rejeição do veto - Votação, em turno
único, dos Vetos Totais às Proposições de Lei ngs 11.799,
11.806, 11.809, 11.811 e 11.815; manutenção dos vetos -
Registro de presença - Discussão, em turno único, dos vetos
às Proposições de Lei ngs 11.764, 11.737, 11.766, 11.800,
1.801 e 11.823; encerramento da discussão - Discussão, no 1Q
turno, do Projeto de Lei ng 1.213/93; apresentação das
Emendas do nQ 18 ao 27; encerramento da discussão; devolução
do projeto e das emendas à Comissão de Administração Pública
- ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h39min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
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Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely
Tarquínio - Homero Duarte - Ibrabim Jacob - Ivo José - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio
- Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel
Barbosa - Mílton Salles - Paulo Pettersen - Raul Messias -
Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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 Roberto Carvalho, 2g-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial
à Proposição de Lei ng 11.784, que dispõe sobre
microempresa, empresa de pequeno porte, microprodutor e
produtor de pequeno porte no Estado de Minas Gerais,
estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos
administrativo, tributário, crediticio e de desenvolvimento
empresarial a eles aplicáveis e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Roberto Carvalho, que dispõe de 10 minutos.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, inicialmente
quero me referir ao projeto de autoria do ilustre colega,
que muito honra esta Casa, Deputado Tarcísio Henriques, o
qual foi injustamente vetado pelo Governador do Estado.
Quero dizer que somos favoráveis e defendemos esse projeto.
Gostaria de, mais uma vez, aqui registrar o meu apelo a
todas as Bancadas que compõem esta Casa. Ao chegar, já se
encontravam aqui os Deputados Jorge Hannas e Elmiro
Nascimento. Somente depois é que vimos, no Plenário, a nossa
cara amiga Deputada Maria Elvira. Nós enfatizávamos a
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postura da Assembléia e o quadro repetitivo em que o Governo
do Estado, sem negociar com os servidores públicos, envia o
projeto a esta Casa; e, em seguida, encaminha a mensagem às
lideranças dos servidores públicos, divulgando para a
imprensa dai a dois minutos o que enviara para a Assembléia
Legislativa. Como se vê, o Governo não negocia, não trata
com respeito os servidores públicos, desrespeitando, também,
esta Casa.
Aqui foi dito, muitas vezes, no ano de 1991, que o
Governador Hélio Garcia tinha tanto respeito por esta Casa
que nenhum projeto de importância seria para cá enviado
antes de ser discutido com as Lideranças. Nos primeiros anos
tivemos, com relação a alguns projetos polêmicos, uma
encenação dessa forma de atuação, aparentemente de respeito
à Casa, como, por exemplo, no projeto que tratava das
eleições diretas. O Secretário da Segurança chamou as
Lideranças para dar informações a respeito do projeto. Na
realidade, ele apenas queria dizer que conversou com a Casa,
para, no final, conseguir a aprovação do projeto como o
Governo queria.
Todos os projetos de reajuste têm sido a repetição de um
filme em que os prejudicados e maculados perante a opinião
pública são sempre os membros desta Casa.
O Executivo faz um projeto e, em última instância, coloca

os Deputados e o Legislativo como responsáveis pela sua
política. O Executivo arma muito bem. Os mais desgastados
perante o funcionalismo e sua região eleitoral são os
Deputados. E, em contrapartida, o Governo não tem o mínimo
de respeito e consideração para com os Deputados.
Nesse último projeto, o Secretário da Fazenda chamou os
Deputados que integram o bloco parlamentar de apoio ao
Governo e transmitiu números duvidosos, números parciais,
que já foram desmentidos pela Associação dos Fiscais e pela
Fundação João Pinheiro. O Deputado Antônio Carlos Pereira
dizia, aqui, que os números que o Governo apresenta em um
determinado momento não são os mesmos apresentados em outro
momento. Na reunião dos Lideres, muitos disseram não
conhecer esse fato. O Governo pegou a arrecadação de
fevereiro e omitiu dados. O Deputado Milton Salles estava na
reunião e disse não saber disso. O Governo, no mínimo, devia
informar tudo aos Lideres que o apóiam nesta Casa. O
Deputado Milton Salles disse não saber que as siderúrgicas e
as mineradoras, em fevereiro, não recolheram um centavo de
ICMS. Isso corresponde a 15% da arrecadação. O Governo
informou que deixou de arrecadar cerca de 11%. Isso não foi
dito às Lideranças. O Deputado Anderson Adauto, Líder do
PMDB, disse que o Secretário apresentou uns números a ele na
Secretaria e, na imprensa, ele viu outros números publicados
pelo mesmo Secretário. O Governo não tem consideração nem
para com aqueles que o apóiam nesta Casa. Com  isso, os
Deputados que o apóiam ficam muito desgastados perante a
opinião pública. Quantas vezes apelamos na reunião! Estavam
lá o Deputado Romeu Queiroz, que é muito digno, simpático e
sério; o Deputado Mílton Salles e o Deputado João Batista.
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Foi um apelo unânime. O mínimo que esta Casa tem de fazer é
exigir, pedir, implorar que o Governo se assente e negocie
com os servidores públicos; que apresente uma proposta de
política salarial.
O mesmo Deputado Romeu Queiroz, quando Presidente desta

Casa, encaminhou ao Governo, pessoalmente, uma proposta de
política salarial, e o Governo colocou essa proposta na lata
de lixo. Ele dirá que não, que não colocou na lata de lixo,
mas na gaveta. Mas o fato é que, até ontem, a proposta não
havia sido, sequer, discutida. isso é muito sério, O
Deputado Antônio Carlos Pereira fez o apelo da Bancada em
nosso nome. Não vamos deixar que o Poder Legislativo seja,
mais uma vez, enxovalhado. Vamos exigir, vamos reivindicar,
vamos solicitar que o Governo se assente e negocie com o
servidor público.
E eu gostaria de lembrar mais. Reunimos as Lideranças e
firmamos um acordo pelo qual as Lideranças desta Casa, os 62
Deputados, não votariam a mensagem na forma como ela veio. E
o Governo não alterou nada. As Lideranças pediram uma
audiência para solicitar que o Governo se reunisse com elas
em busca de um processo de abertura de negociações.
E o mínimo que temos a fazer. Do Contrário, mais uma vez,
seremos enxovalhados e o Governo continuará não tendo
consideração para com aqueles que o apóiam.
Mais uma vez externamos o nosso apoio ao projeto do
Deputado Tarcísio Henriques, votando contra o veto do
Governador.
O Deputado Marcos Helênio - Para encaminhar a votação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputadcs,
público presente, com relação à Proposição de Lei ng 11.784,
originada do ex-Projeto de Lei ng 1.085/92, do Governador do
Estado, que dispõe sobre microempresas, empresas de pequeno
porte, microprodutor e produtor de pequeno porte no Estado
de Minas Gerais e estabelece tratamento diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, tributário,
crediticio e de desenvolvimento empresarial a eles
aplicáveis, gostaríamos de fazer alguns comentários e,
posteriormente, de apontar mais alguns outros dados
fundamentais.
Sabemos que, hoje, a pequena empresa é geradora de mais de
80% de empregos, sendo responsável por grande parte da
absorção de mão-de-obra em nosso Estado. No entanto, essa
diferenciação tão decantada sempre tem encontrado obstáculos
junto aos órgãos governamentais.
Lamentamos profundamente vetos que vêm prejudicar, cada vez

mais, essa diferenciação. E motivo de tristeza assistirmos
ao fechamento de mais um frigorifico em Minas Gerais e,
agora, ao 20g deles, em Governador Valadares, com a demissão
de 304 funcionários.
E preciso deixar claro que tal situação poderia ser

evitada. 0 frigorífico solicitou a postergação do pagamento
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do ICMS durante seis meses - não a dispensa do pagamento.
Não foi atendido. Os cofres do Estado passaram a não
recolher o ICMS, embora não consentindo na contribuição que
poderia ter sido prestada. Montes Claros é uma cidade já
castigada pelo desemprego e hoje coloca na rua mais um
elevado número de funcionários. Isso nos traz uma
preocupação muito grande, porque vemos a falta de uma
política de geração de empregos, da mesma forma que a
inexistência de uma política salarial em relação ao
funcionalismo público.
Queremos fazer alguns comentários a respeito do projeto do
Governador quanto ao reajuste de salários do funcionalismo.
Trouxemos alguns dados fundamentais para a análise dos
nobres colegas. ( Lê:)
Em vez dos 89,2% propagados pelo Governador, os dados de
novembro de 1992 comprovam um índice de 62% de
comprometimento da receita do Estado com o pagamento do
funcionalismo público.
Não entendemos como o Governo, sem dinheiro, consegue
recursos para se defender, por intermédio dos meios de
comunicação. Este é um outro questionamento: quanto é que se
está gastando nesta campanha de esclarecimento sobre a
receita e as despesas?
A professora P1, que recebe hoje Cr$1.800.000,00, deveria
estar ganhando Cr$7.713.000,00, se seu salário fosse
recomposto no nível do de 1986, como está previsto na
Constituição mineira.
Outra questão abusiva é a que diz respeito aos aumentos
diferenciados. Há uma falta de critério para os aumentos.
Enquanto a maioria dos quadros do funcionalismo recebeu um
aumento parcelado de 87% e, agora, mais 4%, algumas camadas
privilegiadas chegaram a obter acima de 450%, como aconteceu
com os coronéis da Policia Militar. O índice real deveria
ser de 325% para todos, sem se considerar a inflação de
janeiro, de fevereiro e de março. Assim, para que houvesse
uma correção adequada, o índice deveria ser apenas de 325%
mais a inflação dos últimos três meses.
A Secretaria da Educação negou diversos pedidos de extensão
de séries a várias escolas do Estado que têm feito
solicitação de extensão de séries para o nivel do 2g grau.
Há uma negativa sistemática por parte da Secretaria da
Educação que, em contrapartida, investiu milhões e milhões
de cruzeiros na compra de vagas em escolas particulares.
Essa é uma política, no mínimo, equivocada. Aliás, penso que
o Secretário da Educação tem propensão a fazer uma grande
defesa das escolas particulares, em detrimento das escolas
públicas, talvez pelo fato de ser um empresário do ensino -
ele é o dono do Pitágoras, que é uma grande escola.
Outro fato é que, após o aumento dado pelo Governador, o
maior salário pago a um funcionário da Secretaria do
Trabalho e Ação Social passou a corresponder a um salário
mínimo e meio, pelo menos na Regional de Governador
Valadares, conforme informações que recebemos. Em 1986, esse
teto era de dez a doze salários mínimos. Hoje, em algumas
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escolas, encontramos até serventes ganhando mais do que
professores, o que é um contra-senso.
A ausência de uma política salarial é tão gritante que só
na Policia Militar, ou seja, numa única unidade, os aumentos
variaram de 105% a 457%. Assim, o reajuste do Governo
prejudica a todos, beneficiando apenas uma restrita camada
de servidores composta por aqueles que ocupam cargos em
comissão, normalmente em posição de chefia. Esse tem sido o
critério do Governo Federal, do Governo Estadual e das
Prefeituras conservadoras, que propõem aumento para os
cargos de confiança e para os cargos de chefia.
Em nossa cidade, nosso ex-colega, Deputado Paulo Fernando,
fez uma prosposta mais ou menos idêntica à do Governador.
Ele propôs mais de 300% de aumento salarial para os
Secretários municipais e 90% para o restante do
funcionalismo público.
Gostaríamos de registrar o nosso repúdio à votação
realizada ontem nas comissões, quando somente contamos com o
voto dos Deputados do PT, que lá estavam. Apenas a título de
esclarecimento: os Deputados do PT votaram contra o nefasto
projeto do Governador. Os demais Deputados votaram a favor.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar sim, e
os que desejarem rejeitá-lo deverão votar não.
Convida, para servirem como Escrutinadores, os Deputados

Francisco Ramalho e Alvaro Antônio.
Com a palavra, o lg-Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados. (- Pausa.) Na sua ausência, a Presidência convida
o 3-Secretário, Deputado Bené Guede., para fazer a chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise
- Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Fuzatto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely Targuinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton
Salles - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam à abertura da urna e façam a verificação da
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coincidência do número de sobrecartas com o número de
votantes. (- Pausa.
Votaram 56 Deputados; foram encontradas na urna 56

sobrecartas. Os números conferem.
A Presidência solicita aos Escrutinadores que procedam á
apuração dos votos.
- Os Escrutinadores procedem ã apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim 40 Deputados; votaram
não 16 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao

Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei

ng 11.798, que estabelece a obrigatoriedade do
desenvolvimento de programas de controle de infecção
hospitalar nos hospitais do Estado. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada
dos Deputados para a votação.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise
- Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Arnbrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Leandro - José Maria
Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - M"cos Helênio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro
Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos
Escrutinadores que procedam à abertura da urna e à
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o
de votantes.

- Os Escrutinadores procedem à conferência das
sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 56 Deputados. Foram encontradas
na urna 56 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim 13 Deputados; votaram
não 41 Deputados; houve 2 votos nulos. Está rejeitado o

veto. A promulgação.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
ng 11.799, que regulamenta o art. 290 da Constituição do
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Estado e dá outras providências. A Comissão Especial opina
pela rejeição do veto.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos

Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Roberto Carvalho - Bené

Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise - Adelmo
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Dílzon
Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado
- Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José
- João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton Sailes -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconceilos - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram 50 Deputados; foram encontradas
na urna 50 sobrecartas. A Presidência solicita aos
Escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim' 14 Deputados; votaram
"não" 36 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
no 11.806, que estabelece condição para a comercialização e
a utilização Je adesivo químico de contato que menciona. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à

chamada de votação dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião

Helvécio - Rêrnolo Aloise Adelmo Carneiro Leão - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira
- Cóssimo Freitas - Dílzon Meio - Eduardo Brás - Edward
Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Leandro
- José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Miguel Barbosa - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila.



O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam á abertura da urna e verifiquem a coincidência do
número de sobrecartas com o de votantes. (- Pausa.)
Votaram 47 Deputados. Há 47 sobrecartas. Os números

conferem.
Solicito aos Escrutinadores que procedam á apuração dos
votos. (- Pausa.)
Votaram sim 36 Deputados. Votaram não 10 Deputados.
Houve um voto em branco. Está mantido o veto. (Oficie-se ao
Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
ng 11.809, que dispõe sobre o percentual de vagas a serem
reservadas aos portadores de deficiência nas instituições
oficiais de ensino do Estado e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada para a

votação.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -

Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira -
Cóssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Leandro - José Renato - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel
Barbosa - Roberto Amara] - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vascjncellos - Simão Pedro Toledo -
Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos
Escrutinadores que procedam à abertura da urna e à
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o
de votantes. (- Pausa.)
Votaram 43 Deputados e foram encontradas 43 sobrecartas na
urna. Os números conferem.
A Presidência solicita aos Escrutinadores que procedam à

apuração dos votos. ( Pausa.)
Votaram 43 Deputados. Foram encontradas na urna 43
sobrecartas. Os números conferem.
Votaram sim 34 Deputados; votaram não 9 Deputados. Está
mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
ng 11.811, que institui a certidão negativa de violação dos
direitos do consumidor e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto.
A Presidência solicita ao Sr. 1Q-Secretário que proceda à
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
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José Ferraz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio T Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Ajairnar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Dílzon
Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Leandro - José Renato -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Miguel Barbosa - Mílton Salles - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam à abertura da urna e á verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes. (- Pausa.)
Votaram 44 Deputados; foram encontradas na urna 44
sobrecartas. Os números conferem.
A Presidência solicita aos Escrutinadores que procedam à
apuração dos votos. (- Pausa.) Votaram sim 35 Deputados;
votaram não 9 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei ng 11.815, que proíbe a produção, a
comercialização e o uso de dormentes de madeira provenientes
de espécies da flora brasileira e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à

chamada dos Deputados, para início da votação.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
José Ferraz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Leandro - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Miguel Barbosa -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcel los - Wanderley Ávila.
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.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados; foram encontradas
43 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita
aos Escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
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O Sr. Presidente - Votaram sim 37 Deputados; votaram
não 6 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao

Governador do Estado.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
registrar a presença do nosso companheiro, o ilustre
Deputado Mauro Lobo, Secretário de Habitação do Governo de
Minas Gerais.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "guorum" para votação, mas há número
regimental para discussão da matéria constante na pauta.
- A seguir, tem sua discussão encerrada, em turno único a

seguinte matéria: Veto Total à Proposição de Lei ng 11.764,
que altera o art. 7g e seu inciso 1 e o art. 10 e seus 3g
e 4g, da Lei ng 9.380, de 18/12/86, que dispõe sobre o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais; Veto Parcial à Proposição de Lei ng 11.737, que cria
cargos no Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de
Justiça do Estado e dá outras providências: Veto Total à
Proposição de Lei nQ 11.766, que dispõe sobre a criação de
área de proteção ambiental da Bacia Hidrográfica do rio São
Francisco; Veto Total à Proposição de Lei ng 11.800, que
regula o parcelamento do débito do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviço de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; Veto
Total à Proposição de Lei no 11.801, que altera o item 6 da
Tabela F a que se refere a alínea a do inciso 1 do art. 12
da Lei ng 6.763, de 26/12/75, (acrescenta os termos água de
colônia e de procedência estrangeira ao item 6 da Tabela
F); e Veto Parcial à Proposição de Lei ng 11.823, que cria a
autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, altera
a L.strutura orgânica de Secretarias de Estado e dá outras
providências.
O Sr. Presidente - Discussão, no 1Q turno, do Projeto de
Lei ng 1.213/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos símbolos, dos níveis de
vencimentos e dos proventos do pessoal civil e militar do
Poder Executivo e dá outras providências.
Em discussão, o projeto.
- Vêm à Mesa, neste instante, as Emendas, do ng 18 ao ng 27
e que foram publicadas nas págs. 14 e 15 do Diário do
Legislativo, edição do dia 24/3/93.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram
apresentadas ao Projeto as Emendas do ng 18 ao 27. dos
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Tarcísio Henriques, Jorge
Hannas, Anderson Adauto, Bonifácio Mourão e José Militão,
respectivamente. Informa, ainda, que, em face do que dispõe
o 2g do art. 196 do Regimento Interno, vai devolver o
projeto e as emendas à Comissão de Administração Pública,
para que esta emita parecer sobre as emendas.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de
discussão e persistindo a falta de quorum para votação, a
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Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 19. às 9 horas, ficando
desconvocadas as extraordinárias previstas para amanhã, às
14h30rnin e às 20h30min. Levanta-se a reunião.
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Selo Horizonte, sábado. 3 de abril de 1993

ATAS

ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As onze horas do dia dezesseis de março de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Jorge Eduardo e Arnaldo Canarinho,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Vice-Presidente, Deputado Arnaldo Canarinho, declara
abertos os trabalhos e esclarece que esta reunião se destina
a dar posse ao Presidente e programar os trabalhos.
Empossado o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, este, por
sua vez, agradece a indicação de seu nome e solicita ao
Deputado Jorge Eduardo que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência distribui o
Projeto de Lei ng 1.148/92 ao Deputado Arnaldo Canarinho e o
Projeto de Lei nQ 954/92 ao Deputado Jorge Eduardo, para
relatarem as referidas matérias. A seguir, o Presidente
sugere que as reuniões ordinárias se realizem ás quintas-
feiras, ás 10h30min, o que é aceito pelos parlamentares
presentes, sem restrições, convoca-os para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, lQ de abril de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Canarinho - Jorge
Eduardo.
ATA DA 26g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de
março de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda,
Maria Olivia e Glycon Terra Pinto, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Marcos Helênio, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida, a
Presidência encerra a l parte da reunião e passa á 2
parte, com a discussão e a votação de proposições da
comissão. O Presidente faz a leitura de dois requerimentos
de sua autoria. Em um deles, solicita sejam convidados a
Sra. ledir Bambirra, Presidente da Associação de Pais e
Alunos do Estado de Minas Gerais; o Prof. Newton Pereira de
Souza, Presidente do Sindicato dos Professores do Estado de
Minas Gerais; o Sr. Vicente de Paula Filho, membro da
Diretoria de Assistência ao Educando da Secretaria de Estado
da Educação - DAE -; e o Superintendente Regional da
Fundação de Assistência ao Educando - FAE - a comparecer a
reunião desta comissão para prestarem esclarecimentos sobre
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a questão da fixação e do aumento dos preços das
mensalidades escolares. No outro requerimento, solicita
sejam enviadas cópias do relatório elaborado por esta
comissão acerca das atividades da CAPEMI aos seguintes
órgãos: Comissão de Defesa do Consumidor do Senado Federal,
Câmara dos Deputados, Assembléias Legislativas Estaduais;
Câmaras Municipais das Capitais; PROCON5 dos Estados e das
maiores cidades do País; Ministério Público dos Estados e
Procuradoria-Geral da República. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados esses requerimentos. Na
seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à discussão e à
votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Presidente submete a discussão e a
votação o Projeto de Lei ng 869/92, no lg turno, O Relator
desse projeto, Deputado Marcos Helênio, usa da palavra para
esclarecer que não está em condições de emitir seu parecer e
pede prazo regimental para estudar a matéria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca-os para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de março de 1993.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Maria Olivia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 819/92

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o Projeto de Lei ng
819/92 torna obrigatória a construção de escadas para peixes
na piracema, nas barragens em cursos de água de domínio do
Estado.
Publicado em 9/5/92, foi o projeto encaminhado, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade.
Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer

quanto ao mérito.
Fundamentação

As obras de barramento em cursos de água no Brasil sempre
foram conduzidas de forma a privilegiar um único uso do
recurso hidríco, notadamente aquele voltado para a geração
de energia elétrica ou para a irrigação. Dessa forma,
construídas sem maiores preocupações com o uso múltiplo e o
desenvolvimento sustentável, elas passaram a constituir
verdadeiros obstáculos, artificialmente introduzidos, que
impedem o fluxo natural das águas e a reprodução das
espécies de peixes na piracema.
Só recentemente, com o despertar da sociedade para os
problemas causados ao meio ambiente pelo uso desordenado e
predatório dos recursos naturais, foram os empreendedores
submetidos a uma legislação ambiental que prevê a elaboração
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dos Estudos de Impacto Ambiental - EIA - e do correspondente
Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA. Trata-
se de estudos que visam a determinar as interferências, nos
ecossistemas, de obras que provoquem impacto. Assim,
submetidos ao instituto do licenciamento prévio, os novos
aproveitamentos hidrelétricos associam aos equipamentos
usuais as novas estruturas para mitigar os impactos
ambientais negativos, entre as quais as destinadas a
solucionar o problema de transposição dos peixes na
piracema.
A construção de escadas para peixes apresenta-se como uma
das soluções técnicas para tal finalidade.
O projeto de lei da Deputada Maria Elvira, ao tornar

obrigatória a edificação de escadas para peixes na piracema
em barragens de domínio do Estado, inclusive nas já
existentes, exime dessa obrigatoriedade aquelas cujas
características de projeto tornem ineficiente tal medida, de
acordo com análise e decisão do COPAM. A ressalva é
necessária, uma vez que, em certos casos, essa solução não
seria a mais indicada tecnicamente. Isso acontece, por
exemplo, em relação às barragens de grande altura.
Por fim, temos a considerar que o projeto em estudo busca a
sintonia com as normas ambientais já existentes, como as
estabelecidas no próprio Código de Pesca (Decreto-Lei flQ
221. de 1967), que, em seu art. 36, diz textualmente: "0
proprietário ou concessionário de represas em cursos d'água,
além de outras disposições legais, é obrigado a tomar
medidas de proteção à fauna.

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

Lei ng 819/92, na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de março de 1993.
Ronaldo Vasconcelios, Presidente - Ivo José, Relator -

Miguel Barbosa.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 971/92
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ailton Vilela, o Projeto de Lei ng
971/92 tem por objetivo dar a denominação de Francisco
António Pereira Filho à estrada que liga Três Corações a São
Bento Abade.
Publicado em 8/8/92, foi o projeto distribuído às Comissões
de Constituição e Justiça , para exame preliminar, e de
Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104. inciso 1, do Regimento Interno.
Em 27/8/92, foi a proposição baixada em diligência ao DER-
MG a fim de que aquele órgão técnico se manifestasse sobre o
projeto em tela. Em 29/9/92, o DER-MG informou que não se
opunha à homenagem proposta, uma vez que o trecho em questão
ainda não possui denominação oficial.

Fundamentação
o Projeto de Lei ng 971/92 visa a homenagear a memória de
Francisco Antônio Pereira Filho, líder político daquela re-
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gião, falecido em 6/8/62. Foi ele que, com recursos
próprios, construiu e conservou a estrada Três Corações -
São Bento Abade, dispondo apenas de trabalhadores braçais,
de arados, de carros de bois, de enxadões e de enxadas.
A proposição está em consonância com as exigências da Lei

flQ 5.378, de 1969, que dispõe sobre a denominação de estabe-
lecimentos, instituições e próprios do Estado. Por esse
motivo, nosso parecer é pela aprovação da matéria.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
971/92.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1992.
Paulo Carvalho, Presidente - Elisa Alves, Relatora - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 971/92
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo homenagear Francisco Antônio
Pereira Filho, dando seu nome à estrada que liga a cidade de
Três Corações a São Bento Abade.
Publicada em 8/8/92, a proposição recebeu parecer favorável

da Comissão de Constituição e Justiça, visto não apresentar
mácula sob os aspectos da constitucional idade, da legalidade
e da juridicidade.
Conseqüentemente, por força do art. 195, c/c o art. 104, 1,
do Regimento Interno, vem a matéria a esta comissão para
deliberação.

Fundamentação
O simples fato de uni cidadão, com esforço próprio,

construir e conservar uma estrada, dispondo apenas da força
braçal, de arados, de carros de bois e de ferramentas
manuais, por si só justifica essa homenagem.
Não bastasse isso, Francisco Antônio Pereira Filho possuía
inúmeras outras qualidades, entre elas a de ser um líder
nato no Sul de Minas, que sempre dedicava seu esforço á
comunidade.
Por isso, justa se nos afigura a homenagem, como forma de
preservar os seus feitos e de manter viva a sua lembrança na
posteridade.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 971/92.
Sala das Comissões, lQ de abril de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.059192

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe foi encaminhado pelo eminente
Procurador-Geral de Justiça e tem por escopo a revisão dos
vencimentos básicos dos membros do Ministério Público.
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Após receber parecer da douta Comissão de Constituição e
Justiça, a qual concluiu pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade da matéria, vem o projeto a
esta Comissão de Administração Pública, para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em pauta reajusta os valores dos vencimentos
dos cargos de carreira do Ministério Público, que terão
vigência nas datas constantes no anexo que a acompanha.
Entretanto, em aditamento ao projeto em exame, por meio de

oficio datado de 18/9/92, o eminente Procurador-Geral de
Justiça solicita a alteração dos valores, no que tange à
sua vigência, a partir de 1Q/9/92, os quais passam a ser os
constantes no novo anexo proposto.
Assegurada constitucionalmente a autonomia funcional e
administrativa do Ministério Público, julgamos relevante o
pedido em apreço, ressaltando-se a importância das funções
desempenhadas pelos membros da mencionada instituição.
Trata-se, portanto, de matéria oportuna e conveniente, cuja
finalidade precipua é a atualização dos vencimentos e dos
proventos dos Promotores e dos Procuradores de Justiça.

Conclusão
Em razão do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.059/92, juntamente com a Emenda ng 1, abaixo
redigida.

EMENDA NQ 1
Considerem-se, com vigência a partir de lg/9/92, os
seguintes valores de vencimento dos membros do Ministério
Público: Cr
Procurador de Justiça Categoria "B"11.800.523,00
Procurador de Justiça Categoria "A11.210.497,00
Promotor de Justiça Entrância Especial 10.649.972,00
Promotor de Justiça Entrância Final 10.117.473,00
Promotor de Justiça Entrância Intermediária9.611.600,00
Promotor de Justiça Entrância Inicial9.131.020,00
Sala das Comissões, 31 de março de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ermano Batista, Relator -
Dilzon Melo - Antônio Fuzatto.

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.148/92

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.148/92. do Deputado João Batista,
visa a declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio á
Pesquisa Agropecuária do Triângulo e Alto Paranaiba - FUNAP
-, com sede no Município de Uberaba.
Após sua publicação, o projeto foi distribuido, nos termos
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, que
opinou preliminarmente pela sua aprovação. Agora, conforme o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno, vem a matéria a
esta comissão, para deliberação.

Fundamentação
A Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba - FUNAP - tem como objetivos a
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promoção de pesquisas, a prestação de serviços técnico-
científicos a órgãos públicos e privados e a execução de
atividades cientificas e culturais. Visa, ainda, a conceder
bolsas de estudo, a divulgar dados científicos e a colaborar
em programas de desenvolvimento social e econômico,
implementados de acordo com prioridades locais, regionais e
nacionais. Segundo seus estatutos, é entidade sem fins
lucrativos, e seus diretores não percebem remuneração pelo
exercício dos respectivos cargos.
A Comissão de Constituição e Justiça, que nos antecedeu na
análise da proposição em tela, não encontrou óbices legais
ao prosseguimento de sua tramitação nesta Casa,
apresentando-lhe, entretanto, a Emenda ng 1, com o intuito
de aperfeiçoar-lhe a forma.
Quanto ao mérito, é extremamente oportuna a apresentação do
projeto em causa, uma vez que a pesquisa agropecuária, como
fonte geradora de novos conhecimentos nessa área, é
fundamental para o processo de desenvolvimento de qualquer
país e é determinante no que diz respeito à soberania
nacional
Entendemos, portanto, que a declaração de utilidade pública

estadual de uma entidade que exerce tão nobre atividade deve
merecer nosso apoio.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.148/92, no lg turno, com a Emenda ng 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, lg de abril de 1993.
Arnaldo Canarinho, Relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.272/93

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 flQ 1.272/93, de autoria do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, por seu Presidente,
dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos
de vencimento e dos proventos dos servidores do Poder
Judiciário e dá outras providências.
Tendo em vista requerimento do Deputado Mílton Salles,
aprovado em Plenário, tramita o projeto em regime de
urgência, devendo ser apreciado em reunião conjunta das
comissões acima referidas, conforme dispõem os arts. 129,
III, e 274, II, do Regimento Interno.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 20/3/93, vem,
agora, o projeto a esta comissão, para receber parecer
preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, a,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição mineira, promulgada em 1989, assegura ao
Poder Judiciário, além de suas atribuições institucionais,
plena autonomia administrativa e financeira.
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Nessa perspectiva, compete ao Presidente do Tribunal de
Justiça a instauração do processo legislativo de matérias
que dizem respeito aos vencimentos dos seus membros, bem
como de seus serviços auxiliares, conforme se depreende do
art. 66, IV, a, da Constituição do Estado, transcrito a
seguir
"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

IV - do Tribunal de Justiça, por seu Presidente:
a) a criação e a organização de tribunal e juízo inferiores

e vara judiciária, a fixação de vencimentos de seus membros,
dos juizes, inclusive dos tribunais inferiores, dos servicos
auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, observados
os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, lg e 2g, e 32
(grifo nosso).
Observa-se que o conteúdo da proposição em tela está em
plena consonância com os dispositivos constitucionais que
versam sobre a matéria, não havendo qualquer impedimento que
possa obstruir a normal tramitação do projeto.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei flQ
1.272/93.
Sala das Comissões, lg de abril de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Antônio Júlio, Relator -

Célio de Oliveira - Reinaldo Lima - Jorge Eduardo - Antônio
Fuzatto - Antônio Pinheiro.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Tribunal de Justiça do Estac de Minas
Gerais, por seu Presidente, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos
de vencimentos e dos proventos dos servidores do Poder
Judiciário e dá outras providências.
Publicado em 20/3/93, foi o projeto distribuído a esta

comissão para, nos termos regimentais, receber parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em exame trata da recomposição dos valores
dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder
Judiciário Estadual. A medida faz-se necessária, nesses
tempos em que a persistência de elevados índices
inflacionários representa uma constante ameaça aos valores
reais dos vencimentos não apenas do funcionalismo mas também
dos salários de todos os brasileiros.
Os índices de reajustamento concedidos, se não são os
ideais ou mesmo os necessários para a recomposição salarial
prevista no texto constitucional, representam, por outro
lado, o aumento possível, no momento. Também o Estado,
representado pelo erário público, tem sofrido com a perversa
combinação entre inflação e recessão, quase que configurando
aquilo que, na ciência econômica, tem sido denominado de
estagflação.
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Assim, numa situação como a descrita, num Pais onde o poder
público tem como encargos amplos compromissos com setores
como os da saúde, educação e saneamento e onde os
investimentos do Estado são essenciais para a manutenção de
inúmeros empregos, não se pode admitir, sob pena de se
sacrificarem ainda mais diversos segmentos sociais de baixa
renda, que o comprometimento das receitas públicas com o
pagamento do funcionalismo atinja altos índices percentuais,
desconsiderando, inclusive, as normas constitucionais que
regulamentam a matéria.
Em suma, o aumento concedido, se não é o ideal, é o

possível, nas atuais condições brasileiras, em que todas as
parcelas da população têm sido sacrificadas pela conjuntura
econômica inflacionária e recessiva.
Entre os demais dispositivos constantes no projeto de lei
em exame, merece especial atenção o art. 5Q, que prevê a
dispensa do requisito de escolaridade para o primeiro
provimento de cargos de direção e assessoramento superior,
com lotação na área de informática.
A correlação entre o nível de escolaridade e a complexidade

ou a responsabilidade das tarefas de determinado cargo é,
por via de regra, a forma consagrada na administração
pública e mesmo no texto constitucional. Assim, entre as
disposições gerais consagradas á atividade administrativa, a
Constituição Federal prevê que os cargos em comissão e as
funções de confiança sejam exercidos, preferencialmente, por
profissionais habilitados na área a que se destinam os seus
serviços (art. 37, V). A Carta mineira, por sua vez, no art.
30, V, também deixa implícita a relação entre complexidade,
responsabilidade e escolaridade, no exercício dos cargos
públicos.
Podem, no entano, ocorrer casos em e a escolaridade não
se sobreponha ao conhecimento adqui :0 pela experiência.
Isto é, a escolaridade é um dos meios, o principal, talvez,
mas não o único que se tem para que sejam apurados os
méritos de determinada pessoa. A consagração, nos textos
legais, do notório saber indica que o administrador não
pode ignorar essa possibilidade, que, no entanto, deve ser
medida de forma objetiva.
A Emenda flQ 1 pretende, de acordo com o acima exposto,
aprimorar o projeto nesse aspecto, dando nova redação ao
art. 5g.
A Emenda nQ 2, por sua vez, estende aos servidores do Poder
Judiciário prerrogativa já concedida aos do Executivo,
evitando que sejam ainda mais graves as perdas salariais
decorrentes do processo inflacionário.
A Emenda ng 3, por fim, torna mais clara a redação do
caput do art. 4g, evitando o surgimento de dúvidas quanto

ao seu sentido.
Conclusão

Em face do exposto e no âmbito das atribuições desta
comissão concluímos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.272/93, no lg turno, com as Emendas do no 1 ao 3, que se
seguem.
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EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 5g - Para o primeiro provimento dos cargos de direção

e assessoramento superior com lotação na área de
informática, vagos na data de publicação desta lei, a prova
de capacitação técnica dispensará o requisito de
escolaridade, exigida, no caso, comprovação de notório saber
por parte do indicado.
Parágrafo único - Para a apuração do notório saber, de que
trata o caput" deste artigo, exige-se a comprovação de, no
mínimo, 3 (três) trabalhos técnicos na área, publicados, e
de experiência por período superior a 5 (cinco) anos em
cargos ou empregos similares ao que vier a ser ocupado pelo
indicado." 

EMENDA NQ 2
Acrescente-se onde convier:
Art .....- Aplica-se aos servidores do Poder Judiciário

do Estado de Minas Gerais o disposto no art. 10 da Lei ng
10.120, de 29 de março de 1990.

EMENDA NQ 3
Dê-se ao caput" do art. 4g a seguinte redação:
'Art. 4g - Nos valores previstos nos Anexos de VI a IX

desta lei está incorporado o percentual da gratificação de
Atividade Judiciária acrescido pela Resolução nQ 119/89 -
TJMG. de 27 de abril de 1989..
Sala das Comissões, lQ de abril de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - João Marques, Relator -

Dílzon Meio - Antônio Fuzatto - Ermano Batista.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, a propsição em tela dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos símbolos de vencimentos e
dos proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá
outras providências.
Inicialmente, em reunião conjunta, a Comissão de

Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição. Em
seguida, a Comissão de Administração Pública concluiu pela
aprovação do projeto, com as Emendas do ng 1 ao 3, então
apresentadas. Vem, agora, a matéria a esta comissão, que
passa a analisá-la nos lindes de sua competência.

Fundamentação
A proposição em estudo não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário para sua aprovação. As despesas com
sua execução correrão por conta dos créditos orçamentários
consignados ao Poder Judiciário, não causando impacto ao
Orçamento do Estado. A medida merece, portanto, prosperar
nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.272/93, no lg turno, com as Emendas do ng 1 ao 3,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, lg de março de 1993.
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Tarcísio Henriques. Presidente - Roberto Amara], Relator -
Jorge Eduardo - Raul Messias.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.015/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

De iniciativa do Deputado Márcio Miranda, o projeto de lei
em pauta cria incentivo para que o servidor público, civil
ou militar, doe sangue, concedendo-lhe abono de um dia de
descanso, acrescido às férias regulamentares.
Após receber parecer preliminar da douta Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela
constitucionalidade da matéria, na forma do Substitutivo no
1, e desta comissão, que, no lo turno, analisou o seu
mérito, volta o projeto a esta comissão, agora para receber
parecer para o 2g turno, nos termos do art. 196 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição tem por escopo criar incentivo para que o
servidor público, civil ou militar, doe sangue a banco
pertencente a órgão estadual encarregado de fiscalizar a sua
coleta, processamento e transfusão, dispensando-o do ponto
no dia da doação e concedendo-lhe uni dia de descanso, a ser
acrescido às suas férias regulamentares.
Além de ser medida incentivadora, tendente a permitir à
administração pública solucionar essa grave deficiência do
setor de saúde pública, a proposta trará o efeito
profilático de frear a propagação de doenças transmissíveis
pela transfusão.
Com efeito, trata-se de proposta da mais alta relevância,
que poderá levar grande número de servidores a se tornar
doador espontâneo, minimizando-se o dramático problema da
falta de sangue e de hemoderivados e evitando-se que esses
produtos, de vital importância para a saúde pública,
continuem a ser comercializados de forma clandestina.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei no 1.015/92, no 2o turno, na forma do vencido, a seguir
transcrito.
Sala das Comissões, 31 de março de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Dilzon Melo, Relator -
Ermano Batista - Antônio Fuzatto.

Redação do Vencido no 1g Turno
SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.015/93

Concede abono e um dia de descanso, acrescido às férias
regulamentares, ao servidor, civil ou militar, que
voluntariamente doar sangue.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O servidor público, civil ou militar, que
voluntariamente doar sangue a banco pertencente a órgão
estadual encarregado de fiscalizar a coleta, processamento e
transfusão de sangue e seus derivados, além da dispensa do
ponto no dia da doação, terá direito a mais um dia de
descanso, acrescido às suas férias regulamentares.
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Art. 2Q - Para usufruir os beneficias desta lei, o servidor
deverá ser previamente cadastrado como doador no órgão a que
se refere o art. 1Q.
Art. 3g - O servidor que preencher os requisitos do
cadastro de doador terá direito, no máximo, a dois dias de
descanso por ano, correspondentes a duas doações, desde que
obedecido o intervalo mínima de 6 (seis) meses entre uma e
outra doação.
Art. 4g - Para os fins de apuração e controle dos dias a
que tiver direito o servidor, em função da que dispõe esta
lei, a doação será feita na período de 90 (noventa) dias que
anteceder o seu período de férias.
Art. 5g - Não serão remunerados os dias abanados a que se
refere esta lei.
Art. 6g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário e, em

especial, a Lei ng 1.501, de 25 de outubro de 1956.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ

826/92
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria da Deputada Jorge Hannas, o Substitutivo ng 1,
apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei flQ 826/92,
estabelece prazos para a inscrição e a realização das provas
em concursos públicos para provimento de cargas ou empregos
da administração direta ou indireta da Estada.
Encerrada a discussão na lg turno, vem o projeto a esta

comissão, nos termos do art. 103, 1, da Regimento Interna,
para parecer.

Fundamentação
O SLstitutiva ng 1 ao Projeto de Lei ng 826/92 visa a
estabelecer que, além de um prazo mínima para as inscrições
para os concursos públicos, seja, também, observada
determinada lapso de tempo entre o encerramento das
inscrições e a realização das provas.
Trata-se de medida que irá possibilitar aos candidatos que
se preparem de forma mais adequada, adquirindo maiores
conhecimentos sobre as matérias que serão abjeta das provas.
Senda o concurso público o meia usada pela administração
pública para selecionar os candidatos mais capazes, quanto
mais preparadas estiverem, mais apurada será a seleção e
mais aptos estarão a desempenhar as tarefas que lhes forem
confiadas.

Conclusão
Em face da exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo

ng 1 ao Projeto de Lei ng 826/92.
Sala das Comissões. 31 de março de de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ermano Batista, Relatar -
Dílzon Melo - Antônio Fuzatto.
PARECER SOBRE A EMENDA NQ 1, APRESENTADA NO 1Q TURNO, AO

PROJETO DE LEI NQ 641/91
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
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O Projeto de Lei ng 641/91, do Deputado Ronaldo
Vasconceilos, visa a autorizar o Poder Executivo a criar a
Estação Ecológica do Rio Preto e dá outras providências.
Nos termos do art. 195, c/c O art. 103, do Regimento
Interno, a matéria, após sua publicação, foi distribuída às
comissões competentes. Rejeitada preliminarmente pela
Comissão de Justiça, a proposição foi analisada, quanto ao
mérito, por esta comissão, que opinou pela sua aprovação, e
pela Comissão de Fiscalização Financeira, que emitiu parecer
pela rejeição.
Durante a discussão no lQ turno, foi sugerida pelo autor do

projeto a emenda em causa, sobre a qual nos compete emitir
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A par das objeções levantadas pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária quando da análise do projeto de lei em
epígrafe, a criação da Estação Ecológica do Rio Preto é uma
necessidade premente da população do Alto Jequitinhonha;
constitui forma de se proteger e preservar uma mostra
significativa do ecossistema daquela região.
A emenda que ora analisamos vem completar as informações
necessárias à implementação da medida proposta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nQ 1,

apresentada no lQ turno, ao Projeto de Lei nQ 641/91.
Sala das Comissões, 30 de março de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Miguel Barbosa, Relator

- Ivo José.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 575/91
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 575/91, do Deputado José Maria Pinto,
que dá a denominação de Escola Estadual Professor Alcides
Pinto à Escola Estadual de Sítio Novo, no Município de
Esmeraldas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 575/91
Dá a denominação de Escola Estadual Professor Alcides Pinto
à Escola Estadual de Sitio Novo, no Município de
Esmeraldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Professor Alcides
Pinto a Escola Estadual de Sitio Novo, no Município de
Esmeraldas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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NQ 665/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 665/92, do Deputado Sebastião Costa,
que dá a denominação de Escola Estadual João Batista Grossi
à Escola Estadual de Conceição, no Município de Carangola,
foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 665/92
Dá a denominação de Escola Estadual João Batista Grossi à

Escola Estadual de Conceição, no Município de Carangola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica denominada Escola Estadual João Batista
Grossi a Escola Estadual de Conceição, no Município de
Carangol a.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 667/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 667/92, do Deputado Sebastião Costa,
que dá a denominação de Escola Estadual Guilhermino de
Oliveira á escola estadual do Divininho, no Município de
Caiana, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q
turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 667/92
Dá a denominação de Escola Estadual Guilhermino de Oliveira

à Escola Estadual do Divininho, no Município de Caiana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Guilhermino de
Oliveira a Escola Estadual do Divininho, no Município de
Cai ana.
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 março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 668/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 668/92, de autoria do Deputado Mílton
Salies, que dá a denominação de Fórum Deputado Christovam
Chiaradia ao fórum de Comarca de Extrema, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
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Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação
abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 668/92
Dá a denominação de Fórum Deputado Christovam Chiaradia ao

fórum da Comarca de Extrema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica denominado Fórum Deputado Christovam

Chiaradia o fórum da Comarca de Extrema.
Art. 2 - Esta lei entre em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amara], Presidente - José Maria Pinto, Ralator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 692/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 692/92, do Deputado Gilmar Machado, que
declara de utilidade pública a Creche Comunitária da Vila
Piratininga, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 692/92
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária da Vila

Piratininga, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária da Vila Piratininga, 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, 25 de março de 1993.
Roberto Amara], Presidente - José Maria Pinto, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 845/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 845/92, da Deputada Maria José
Haueisen, que dá a denominação de Escola Estadual Irmã
Arcângela à Escola Estadual Morro do Eucalipto, no Município
de Teófilo Otôni, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 845/92
Dá a denominação de Escola Estadual Irmã Arcângela à Escola
Estadual Morro do Eucalipto, no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Passa a denominar-se Escola Estadual Irmã
Arcângela a Escola Estadual Morro do Eucalipto, no Município
de Teôfilo Otôni.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amara], Presidente - José Maria Pinto, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 884/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 884/92, de autoria do Deputado Roberto
Amaral, que dá a denominação de Escola Estadual Fel iciana
Pereira Gonçalves à Escola Estadual da Fazenda São Domingos,
no Município de São Francisco, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 884/92
Dá a denominação de Escola Estadual Feliciana Pereira
Gonçalves à Escola Estadual da Fazenda São Domingos, no
Município de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Fel iciana Pereira
Gonçalves a Escola Estadual da Fazenda São Domingos, no
Município de São Francisco.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
José Maria Pinto, Presidente - José Braga, Relator -

Roberto Amaral
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 892/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 892/92, do Deputado Paulo Carvalho, que
dá a denominação de Escola Estadual Arthur Antônio Alves à
Escola Estadual de Córrego São João, no Município de
Laranjal, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 892/92
Dá a denominação de Escola Estadual Arthur Antônio Alves à
Escola Estadual de Córrego São João, no Município de
Laranjal
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Arthur Antônio

Alves a Escola Estadual de Córrego São João, no Município de
Laranjal
Art. 2g - Esta lei entra em vigor n

 
data de sua

publicação.
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Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 927/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 927/92, do Deputado Jorge Hannas, que
declara de utilidade pública o Seminário Sagrado Coração
de Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 927/92
Declara de utilidade pública o Seminário Sagrado Coração de

Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Seminário
Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 945/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 945/92, do Deputado Bené Guedes, que
declara de utilidade pública a Casa de Formação e Integração
Social e Comunitária - Betãnia -, com sede no Município de
Leopoldina, foi aprovado no 2o turno na forma do vencido no
lg turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar corno final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 945/92
Declara de utilidade pública a Casa de Formação e
Integração Social e Comunitária - Betânia -, com sede no
Município de Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa de
Formação e Integração Social e Comunitária - Betânia -, com
sede no Município de Leopoldina.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 957/92
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 957/92, de autoria do Deputado Jorge
Hannas, que declara de utilidade pública a Associação dos
Servidores Aposentados e Pensionistas Estatutários do
Instituto Nacional de Seguridade Social - ASAS-MG -, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 957/92
Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores
Aposentados e Pensionistas Estatutários do Instituto
Nacional de Seguridade Social - ASAS-MG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Servidores Aposentados e Pensionistas Estatutários do
Instituto Nacional de Seguridade Social - ASAS-MG -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1992.
Roberto Amara], Presidente - Aílton Vilela, Relator -

Wanderley Ávila.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 982/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 982/92, do Deputado Ambrõsio Pinto, que
declara de utilidade pública o Hospital Cel. José Goulart
Santiago Brum, com sede no Município de Natércia, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 982/92
Declara de utilidade pública o Hospital Cel. José

Goulart Santiago Brum, com sede no Município de Natércia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
Cel. José Goulart Santiago Brum, com sede no Município de
Natérc ia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 984/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 984/92, do Deputado José Maria Pinto,
que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Estrela de
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Queluz, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 984/92
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Estrela de

Queluz, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Estrela de Queluz, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.010/92
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 1.010/92, do Deputado Wanderley Ávila,
que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Restauração
ng 160, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.010/92
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Restauração ng
160, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de 'inas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Restauração ng 160, 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 Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.023/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.023/92, do Deputado Paulo Carvalho,
que declara de utilidade pública o Instituto Raphael
Barreto, com sede no Município de Muriaé, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.023/92
Declara de utilidade pública o Instituto Raphael Barreto,

com sede no Município de Muriaé.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. I Q - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
Raphael Barreto, com sede no Município de Muriaé.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.039/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.039/92, do Deputado Reinaldo Lima, o
qual declara de utilidade pública a CRAX - Sociedade de
Pesquisa do Manejo e Reprodução da Fauna Silvestre, com sede
no Município de Contagem, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.039/92
Declara de utilidade pública a CRAX - Sociedade de Pesquisa
do Manejo e Reprodução da Fauna Silvestre, com sede no
Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a CRAX -
Sociedade de Pesquisa do Manejo e Reprodução da Fauna
Silvestre, com sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amara], Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.047/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.047/92, do Deputado Amilcar Padovani,
que declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Ibertioga, com sede no Município de
Ibectioga, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.047/92
Declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Ibertioga, com sede no Município de
Ibert ioga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Ibertioga, com sede no
Município de Ibert ioga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.049/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.049/92, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública a FEIAN -
Fraternidade Espirita Irmão Anselmo -, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação
abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1049/92
Declara de utilidade pública a FEIAN - Fraternidade

Espírita Irmão Anselmo, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a FEIAN -

Fraternidade Espírita Irmão Anselmo -, 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, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.054/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.054/92. do Deputado Amilcar Padovani.
que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Distrito de Santa Bárbara do Monte Verde, com sede no
Município de Rio Preto, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.054/92
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Distrito de Santa Bárbara do Monte Verde, com sede no
Município de Rio Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Distrito de Santa Bárbara do Monte Verde,
com sede no Município de Rio Preto.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
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Roberto Amaral, Presidente - José Braga. Relator - José
Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.055/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.055/92. do Deputado José Militão, que
declara de utilidade pública o Projeto Providência, com sede
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.055/92
Declara de utilidade pública o Projeto Providência, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Projeto

Providência, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.056/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.056/92, do Deputado Arnbrósio Pinto,
que declara de utilidade pública a Fundação São José do
Paraíso, com sede no Município de Paraisópolis, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.056/92
Declara de utilidade pública a Fundação São José do

Paraíso, com sede no Município de Paraisópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Fundação

São José do Paraíso, com sede no Município de Paraisópolis.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.057/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.057/92, do Deputado Bené Guedes, que
declara de utilidade pública o Lar dos Velhos, com sede no
Município de Recreio, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
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Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação
abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.057/92
Declara de utilidade pública o Lar dos Velhos, com sede no

Município de Recreio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos

Velhos, com sede no Município de Recreio.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o_ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.061/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.061/92, do Deputado Agostinho Patrus,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, com sede no Município de Raul
Soares, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.061/92
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais, com sede no Município de Raul Soares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no Município de
Raul Soares.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

o Projeto de
Haueisen, que
Comunitário Or
Belo Horizonte
emenda.

No 1.065/92
Comissão de Redação

Lei no 1.065/92, da Deputada Maria José
declara de utilidade pública o Centro

Marcello Candia, com sede no Município de
foi aprovado nos turnos regimentais, sem

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação
abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI No 1.065/92
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Dr.

Marcello Candia, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Comunitário Dr. Marceilo Candia, 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, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.076/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.076/92, da Deputada Maria Olivia, que
declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Padre
Remado Foxius, com sede no Município de Formiga, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.076/92
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Padre
Remado Foxius, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Beneficente Padre Remado Foxius, com sede no Município de
Formiga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - José

Maria 'into.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.078/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.078/92, do Deputado Guálter Monteiro,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Pedra Menina - ACOPEMA -, com sede no Distrito de Pedra
Menina, no Município de Rio Vermelho, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.078/92
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Pedra Menina - ACOPEMA -, com sede no Distrito de Pedra
Menina, no Município de Rio Vermelho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Pedra Menina - ACOPEMA -, com sede no
Distrito de Pedra Menina, no Município de Rio Vermelho.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 25 de março de 1993
Roberto Amara], Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.080/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.080/92, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública a Associação
Federativa de Executivas de Empresas de Turismo - AFEET-MG -
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos

turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.080/92
Declara de utilidade pública a Associação Federativa de
Executivas de Empresas de Turismo - AFEET-MG -, 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
Federativa de Executivas de Empresas de Turismo - AFEET-MG -

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, 25 de março de 1993
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.083/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.083/92, da Deputada Maria Elvira,
que declara de utilidade pública a Ordem Templária da Cruz
de Santo Antônio de Pádua, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.083/92
Declara de utilidade pública a Ordem Templária da Cruz de
Santo Antônio de Pádua, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Ordem
Templária da Cruz de Santo Antônio de Pádua, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.099/92
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Comissão de Redação
o Projeto de Lei no 1.099/92, do Deputado Antônio Genaro,
que declara de utilidade pública a entidade El Shaday -
Missão Artística. Cultural e Social - El Sh -, com sede no
Município de Contagem, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.099/92
Declara de utilidade pública a entidade El Shaday - Missão
Artística, Cultural e Social - El Sh -, com sede no
Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade El
Shaday - Missão Artística, Cultural e Social -El Sh -, com
sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga. Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.104/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.104/92, de autoria do Deputado
Antônio Carlos Pereira, que declara de utilidade pública o
Grupo Teatro Andante, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.104/92
Declara de utilidade pública o Grupo Teatro Andante, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo
Teatro Andante, 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, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga. Relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.106/92
Comissão de Redação

o Projeto de Lei nQ 1.106/92, do Deputado Antônio Genaro,
que declara de utilidade pública a ABEPROAR - Associação
Beneficente. Promocional e Artística - ABE -, com sede no
Município de Contagem, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
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Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação
abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.106/92
Declara de utilidade pública a ABEPROAR - Asssociação
Beneficente, Promocional e Artística - ABE -, com sede no
Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a ABEPROAR -

Associação Beneficente, Proniocional e Artística - ABE -,
com sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto. Relator -

José Braga.
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Selo Horizonte, terça-feira, 6 de abril de 1993

ATA

ATA DA 189a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE MARÇO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz e Roberto Amara]
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei no 11.737; discurso do Deputado Gilmar Machado;
questões de ordem; chamada para recomposição de quorum";
existência de "quorum; discurso do Deputado Roberto
Carvalho; questões de ordem; discurso do Deputado José
Bonifácio; questões de ordem; chamada para recomposição de
"quorum; existência de número regimental; discursos dos
Deputados Raul Messias, José Maria Pinto e Marcos Helênio;
questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum;
inexistência de número regimental - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45m1n, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Rêmolo Aloise - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Amõrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima
- Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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.

lã PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, nas funções de 2g-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de

Lei ng 11.737, que cria cargos no Quadro de Servidores da
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Gostaria de lembrar aos Deputados que
aqueles que desejarem manter o veto deverão votar sim e
aqueles que desejarem rejeitá-lo deverão votar não.
O Deputado Gilmar Machado - Peço a palavra para encaminhar

a votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado, para encaminhar a votação. Gostaria de lembrar ao
nobre Deputado que V. Exa. dispõe de 10 minutos para o seu
pronunciamento.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos aqui para discutir o Veto Parcial à Proposição de
Lei nQ 11.737. O Governador do Estado, usando de atribuição
que lhe confere o art. 90, inciso VII, c/c o art. 70, f 2g,
da Constituição do Estado, vetou parcialmente a Proposição
de Lei nQ 11.737, que cria cargos no Quadro de Servidores da
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências. Estamos discutindo esta questão
porque o citado Tribunal enviou a esta Casa a proposição em
tela para que pudéssemos analisar a criação de alguns cargos
no referido quadro de servidores, e o Governador, entendendo
que essas normas criariam problemas para o servidor do
Estado, propôs o veto. Gostaria de discutir, também, essa
questão do Tribunal e relacioná-la ao que está ocorrendo no
Estado, no que diz respeito à criação, estruturação e
organização dos quadros que temos nos demais õrgãos.
No que diz respeito ao Poder Executivo, estamos com

problemas seriissimos, hoje em dia. Praticamente, quase todo
o quadro de pessoal encontra-se sem carreira definida. Agora
é que, de fato, as Secretarias começam a preparar seus
quadros de carreira. Refiro-me a esse problema
especificamente uma vez que faço parte de comissão
permanente desta Casa. Agora é que o projeto começa a ser
analisado e discutido. Entendemos que os órgãos que
conseguiram desenvolver a sua estrutura, o seu quadro de
pessoal, logicamente, levaram vantagem, enquanto os demais
casos, especialmente no que diz respeito ao Executivo, foram
extremamente penalizados. Sentimos que houve, realmente, uma
perda sensível no caso desses servidores, pois eles não têm
até hoje, um quadro próprio e definido. Evidentemente, todos
hão de convir que isso dificulta muito as coisas.

Lamentavelmente, na exposição do parecer, que é feito - e
de forma muito bem cuidada - pelos assessores e Consultores
dessa Casa, não foi feita uma análise melhor nem uma
observação mais concreta no que concerne a esses quadros dos
demais órgãos. 0 que houve foi a definição de que não
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poderia ser criado mais nenhum cargo no que diz respeito ao
Poder Judiciário, mas não se discute a questão como um todo.

Acho que esse é um grande problema que estamos enfrentando
no Estado. A questão é que fazemos discussões separadas,
isoladas, nos três Poderes: o Executivo, o Legislativo e o
Judiciário. Não conseguimos aprofundar uma discussão mais
completa sobre os diversos quadros que o Estado tem. Ha
necessidade de que também o Executivo comece a ter seus
quadros completos para que os servidores tenham maior
tranqüilidade a partir do momento em que entram para o
Estado, para que saibam até onde podem chegar, quais as
garantias e condições que têm. Com todas essas questões,
lamentavelmente, na falta desse plano, o pessoal do
Executivo fica penalizado em relação aos demais quadros.
Srs. Deputados, esta é a razão de estarmos aqui, hoje,
tentando chamar a atenção para a necessidade de se
aprofundar rapidamente a discussão sobre a criação de cargos
de carreira para os servidores do Executivo. Se não tivermos
um plano de carreira para os cargos do Executivo, vamos,
constantemente, ter problemas, ter dificuldade de encaminhar
nossas questões nesta Casa, especialmente no que se refere a
política salarial. Fica difícil estabelecer uma coisa sem
outra. Por isso é que apresentamos aos senhores a
necessidade de esta Casa aprofundar os debates sobre os
planos de carreira. Gostaria de que cada membro das
comissões permanentes solicitasse, o mais rapidamente
possível, dos diversos órgãos do Executivo os planos de cada
Secretaria, para que pudéssemos fazer uma discussão global
dos planos de carreira. O Tribunal de Justiça já está
trabalhando nessa questão, e o Tribunal de Contas também já
tem a sua proposição a esse respeito. A Assembléia
Legislativa, pela eficiência de sua direção, já conseguiu
criar parâmetros e mais cargos, o que possibilita uma
progressão na carreira. Ainda não conseguimos desenvolver
isso para o Poder Executivo. Assim, do funcionalismo dos
três Poderes, esse é o mais penalizado, e é por isso que
precisamos, urgentemente, definir essa questão.
Um outro aspecto eu gostaria de abordar: precisamos acabar

com a mania de ficar, a toda a hora, criando novos cargos,
sendo que ainda não temos um controle real, não sabemos
exatamente o número de servidores do Estado nem como eles
estão prestando serviço. A Secretaria de Administração está
desenvolvendo um trabalho e vai fazer o levantamento de
todos os servidores do Estado, exatamente porque ela não tem
claro, hoje, o número desses servidores e a real necessidade
de novos servidores serem integrados ao Estado. Não sabemos
se, realmente, precisamos de novos cargos, uma vez que os
quadros ainda não estão prontos e, assim, acabamos caindo no
erro de convocar novas pessoas, sem que tenhamos necessidade
delas.
Eu gostaria de fazer essa mesma observação também com
relação ao Tribunal de Justiça: o Governo do Estado opôs
veto á criação de alguns cargos nesse órgão, pois tem
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dificuldade em definir se há ou não necessidade daquele
número de pessoal para se cobrir o quadro.
Então, é preciso que tenhamos mais cuidado, nesta Casa, ao

analisar a escritura e os quadros que são apresentados para
os Poderes e as Secretarias. Caso contrário, não
conseguiremos contribuir para a superação de problemas
sérios que o Estado vem vivenciando hoje, como, por exemplo,
a greve do funcionalismo. A situação se complica porque,
segundo o Governo, não há condições de pagamento, mas, por
sua vez, ele não faz nenhuma tentativa de definir o seu
quadro e, assim, não tem como responder ao funcionalismo,
pois não tem os números corretos. Desse modo, fica difícil
estabelecer-se um plano de cargos e salários.
Tenho, ainda, a lamentar que os vários órgãos,
principalmente o Poder Judiciário, estejam enviando a esta
Casa projetos de criação de vários cargos, sem que tenhamos
condições de analisar, de fato, a necessidade desses.
Por essas razões, queremos dizer que, nesse projeto, vamos

definir o nosso voto contrário a essa posição, porque ela
não deixa clara a posição do Estado com relação aos seus
demais servidores. Queremos, mais uma vez, solicitar que
esta Casa exija, o mais breve possível, que todas as
Secretarias enviem para cá os respectivos planos de
carreira, para que possamos conhecer a proposta do Estado e,
ainda, para que tenhamos a certeza de que as pessoas que
forem entrar para o Estado irão cumprir o que estabelece a
Constituição, que é a realização de concurso público. E
mais: isso ajudaria o servidor após o seu ingresso, pois é
necessário que ele saiba como vai continuar progredindo na
sua carreira, como vai chegar ao nível mais alto - que não
seja por meio de gratificação, mas de um plano claro e
concreto. Agradeço a oportunidade, Sr. Pr2sidente, e espero
que possamos, realmente, derrubar esse veto.

Questões de Ordem
O Deputado Roberto Carvalho - Vê-se, claramente, que não há
"quorum" para a continuação dos trabalhos. Dessa forma,
solicito a essa Presidência que encerre, de plano, a
reunião.
O Deputado Romeu Queiroz - Que se faça a recomposição de
quorum, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
Sr. 2g-Secretário que proceda à chamada para recomposição de
"quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Responderam à
chamada 42 Deputados. Encontram-se nas comissões 12
Deputados. Portanto, há quorum para votação da proposição
em tela. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, somos contrário ao veto. Trata-se de projeto de
lei de iniciativa do Judiciário mineiro, e aproveitamos a
oportunidade para registrar que temos, hoje, uma greve que
atinge todo o Estado, em todos os setores da administração
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pública estadual. O magistério encontra-se praticamente
paralisado, a Secretaria da Fazenda encontra-se com a
fiscalização paralisada, bem como o IPSEMG, a Secretaria da
Saúde, o pessoal da Cultura, da Agricultura, enfim, todo o
Estado.
Estamos obstruindo e gostaríamos de concitar as demais
Bancadas. Hoje, o Líder do Governo, presente nesta Casa,
esta dizendo ao jornal que o Governador determinou estudos.
Na semana passada, o Governo declarava, de forma categórica,
que não apresentaria outra proposta. Gostaríamos que esta
Casa não se submetesse ao vexame de votar uma proposta como
a que veio do Executivo. Uma proposta absolutamente
inconstitucional, além de ser uma afronta aos servidores
públicos e ao povo mineiro. Sabemos que essa proposta
privilegia aqueles que ganham mais, as altas chefias do
Estado. E aqueles que ganham menos repetem exatamente o que
acontece na sociedade brasileira. Quem ganha muito recebe
mais, e quem ganha menos fica com a miséria ainda maior.
Tivemos um documento assinado pelos Líderes. Na quinta-feira
passada, afirmávamos que o Governo não tem nenhuma
consideração pelos partidos que o apóiam. Está chegando aqui
o Líder do PMDB, Deputado Anderson Adauto. Acreditamos que a
maioria esteja a favor do funcionalismo. Entendemos que o
que temos que fazer agora é não votar esse projeto enquanto
• Governo não negociar com o funcionalismo público, enquanto
• Governo não tiver o mínimo de seriedade e de responsabi-
lidade para sentar-se á mesa e negociar uma proposta decente
com os servidores do Estado. Para isso, a nossa Bancada, a
Bancada do Partido dos Trabalhadores, juntamente com a
Bancada do PSB, está obstruindo os trabalhos, e entendemos
que, se todos os partidos também obstruírem, se todos os
Deputados e Deputadas abraçarem a obstrução, esse projeto
não será votado nem daqui a uni mês. Não podemos aceitar que

a obst r ução seja um ato isolado da Bancada do Partido dos
Trabalhadores. Está ali um dos Lideres do BMRD, Deputado
Ibrahim Jacob, que tanto tem lutado a favor do

funcionalismo. Gostaríamos de dizer que a posição a favor do
funcionalismo é, nesta Casa, neste momento, a obstrução.
Todos aqueles que estiverem favoráveis ao funcionalismo têm
que vir aqui obstruir, junto conosco. Essa é a posição para
forçar o Governo a negociar com o funcionalismo, a enviar
uma proposta decente. Não podemos, neste momento, assumir a
posição de dizer que a função não é nossa, e sim, do Go-
verno. Temos que fazer as coisas em cima de atos concretos.
O Governo, por meio de seu Líder, o Deputado Romeu Queiroz,
disse ás Lideranças, há duas semanas, que marcaria uma
reunião com o Secretariado. Essa reunião ainda não
aconteceu. Os Líderes dos partidos que apóiam o Governo
assinaram um documento se comprometendo a não votar esse
projeto. E não votar significa, neste momento, obstruir. E o
que aconteceu? O Líder do Governo disse, com todas as
letras, que marcaria uma reunião com os Líderes. Está aqui o
Líder Anderson Adauto, que nós estamos convocando a vir até
aqui para obstruir, também. Ele disse que marcaria uma
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reunião com os Líderes das Bancadas, com o Secretariado,
para que o Governo apressasse o passo da negociação. Não só
com os Líderes das Bancadas, mas também com as lideranças do
funcionalismo. E eu gostaria de perguntar se essa reunião ia
foi marcada. O Deputado Ibrahim Jacob já recebeu alguma
noticia de marcação de reunião com o Governo? Então, a po-
sição é de obstrução. Deputado Wanderley Ávila, do PSDB,
seu partido teve algum chamado para alguma reunião? Pelo
menos nós não temos conhecimento. E até bom que os
servidores estejam chegando para acompanhar os trabalhos. Se
não me engano, a posição que o PSDB assumiu na reunião das
comissões é a de que votaria junto com o funcionalismo. Não
é essa a posição, Deputado Wanderley Ávila? Não só o PSDB. O
PRN, na semana passada, disse que não votaria contra o
funcionalismo. E, neste momento, a posição de votar a favor
do funcionalismo é a de não deixar que esse projeto seja
votado até que o Governo tenha seriedade e um mínimo de
responsabilidade e negocie com as lideranças do
funcionalismo.
Gostaria de fazer uma denúncia. Alguns Deputados pedem que
nós rejeitemos o projeto do Governo. Essa é uma manobra
enganosa, irresponsável, e, através dela, podemos perceber
como o Governo trata esta Casa. Não podemos aceitar isso.
Devemos exigir que o Governo negocie e envie Outro projeto,
de acordo com as negociações com as lideranças do
funcionalismo, O Governo rejeita o projeto e depois diz que
a responsabilidade é da Assembléia Legislativa. Ou seja, a
Assembléia é responsável por não haver projeto. O Governo
diz que enviou o projeto, e a Assembléia o rejeitou.
Assim, se tivermos o apoio de 20 Deputados desta Casa,

obstruiremos esse projeto, no mínimo, por dois meses. Temos
todas as condições rcgimentais para isso. Mas como o Governo
não quer obstrução, continua jogando para ver se a greve
fica longa, e os funcionários desistem. Essa é a
irresponsabilidade total do Governo Hélio Garcia. Ele não
tem a dignidade de negociar com as lideranças do
funcionalismo.
Então, gostaríamos de concitar as demais Bancadas. Vamos
obstruir, não vamos votar esse projeto até que haja a
negociação.
Fico muito satisfeito em saber que o Deputado José

Bonifácio anunciou a adesão do PDS à obstrução. Consulto a
Presidência sobre quanto tempo ainda resta para terminarmos
o trabalho de obstrução.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Restam ainda 30

segundos.
O Deputado Roberto Carvalho - E um tempo razoável

Concluindo, esperávamos que o Governo, de quinta-feira para
cá, tivesse marcado uma reunião de negociação com a
liderança do funcionalismo, que tivesse a mínima
consideração para com ela. Como o Governo não marcou
continuaremos obstruindo, e a nossa proposta é a de que a
obstrução seja feita até que o Governo faça aquilo para o
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qual foi eleito. É preciso ter seriedade para com a
administração pública.
Gostaria de ouvir o nobre Líder do PDS, Deputado José
Bonifácio, aderindo à obstrução. Mas vamos gastar os 30
segundos, enquanto o Presidente não o chama. Vamos obstruir
durante todos os minutos.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria de um
esclarecimento. Conferindo o "Minas Gerais' hoje, pela
manhã, verifiquei que o projeto de reajuste do funcionalismo
consta na pauta da reunião da manhã e da reunião da noite.
Conferindo, entretanto, a pauta da ordem do dia da reunião
da manhã, não encontrei o projeto. Então, gostaria de saber
se, agora, a publicação do Minas Gerais' vai ser uma e a
ordem do dia, apresentada aqui pela manhã, será outra. Em
cada reunião haverá alteração?
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao nobre
Deputado que o projeto sofreu emendas no Plenário e ainda se
encontra nas comissões, para ser apreciado. Portanto, não
consta na pauta da reunião da manhã, mas sim na da reunião
da noite.
O Deputado Gilmar Machado - Mas, no "Minas Gerais", consta
também na pauta da ordem do dia da reunião da manhã.
O Sr. Presidente - Em face das emendas apresentadas, ele
foi retirado da pauta da reunião da manhã. Retificando as
nossas informações e de posse do edital de convocação
publicado no "Minas Gerais, o projeto só consta na pauta de
hoje à noite.
Com a palavra, pela ordem, o nobre Deputado Antônio Carlos

Perei ra.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - O Presidente informou-
nos de que havia emendas em Pl:nário. Assim, V. Exa. poderia
informar-nos também sobre o teor delas.
O Sr. Presidente - As emendas foram acopladas ao projeto,
que se encontra nas comissões para ser examinado dentro de
poucos instantes. E, nobre Deputado, desculpe-me, mas o
momento não é oportuno para a questão levantada.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Mas sou membro da

comissão que vai tratar desse assunto e não estou informado.
O Sr. Presidente - O edital de convocação da comissão foi
publicado no Minas Gerais. Gostaria de informar ao nobre
Deputado que essa comissão irá se reunir dentro de poucos
instantes. Ainda há tempo para sua participação.
O Deputado José Bonifácio - Para encaminhar a votação, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o nobre Deputado José Bonifácio.
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

os conselhos e as palavras do nobre Deputado do PT, Roberto
Carvalho, além de terem sido proferidos com calma, vieram do
fundo do coração. Por isso, estejam certos o funcionalismo,
a Casa e o nobre Deputado de que o PDS, como sempre fez, vai
examinar com muito cuidado o projeto de aumento do
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funcionalismo, pois estamos preocupados com a posição dos
funcionários, mas também com a posição do Governo.
Sr. Presidente, não é bem para ajudar o PT na obstrução que
compareço a esta tribuna. Venho a propósito de um veto a
respeito do qual a Assembléia deverá decidir - se houver
número, é claro - daqui a poucos minutos. O Poder
Judiciário, como o Poder Legislativo e o Executivo, aparece,
às vezes, com artigos um pouco confusos, ainda que sempre
legais, os quais nos levam a algumas dúvidas, induzindo-nos,
muitas vezes, a cometer erros. O artigo vetado é o 4g, da
Proposição de Lei ng 11.737. Essa proposição dá força a uma
resolução do Tribunal de Contas que diz que serão
posicionados nos cargos todos aqueles que estiverem em
exercido como Auxiliares de Contador e Tesoureiros até maio
de 1991, ou outro mês daquele ano. Acontece que essa
resolução saiu em maio de 1992. Estáveis no Poder Judiciário
eram todos aqueles Auxiliares de Contador que ocupavam o
cargo em 1988. Agora, posicioná-los apenas em maio de 1991
significa dar a eles, não estabilidade ou efetivação, mas a
oportunidade de prestar concurso. Se a resolução é de 1992,
porque não até 1992 ou a partir dessa data?
Assim sendo, venho a esta tribuna com o objetivo de tentar
corrigir esse erro, a fim de pedir para que nós, Deputados,
não nos esqueçamos de derrubar este veto, a fim de que não
se faça uma injustiça com trinta e poucos funcionários,
Auxiliares de Contador e Tesoureiros, que estavam também
Substituindo os seus titulares. Por que a resolução não
falou em 1989, 1990 ou em 1992? E esse o meu apelo. Muito
obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, como V.
Exa. pode verificar de plano, não existe quorum para a
continuação de nossos trabalhos.
O Deputado Ajalmar Silva - Sr. Presidente, solicito a
recomposição de quorum.
O Sr. Presidente - E regimental. Esta Presidência solicita

ao Sr. Secretário, Deputado Roberto Carvalho, que proceda á
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados; 10
Deputados encontram-se nas comissões. Há, portanto, número
para a continuação dos nossos trabalhos e para a votação do
projeto.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a

palavra, o Deputado Raul Messias, que dispõe de 10 minutos.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, a presença do nobre Deputado José Bonifácio
nesta Casa, a esta hora da manhã, não deixa de ser
preocupante. Alguma coisa está havendo, e S. Exa. está aqui
tentando defender o indefensável
O que está por trás dessa discussão salarial, em nível de
Estado e em nível federal, é a questão da destruição do
Estado e a política do neoliberalismo.
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É a política de esvaziamento do Estado, transformando-o em
mero arrecadador de impostos, enquanto o Governo passa a ser
simples Banco, que divide os recursos entre os seus aliados.
Não me estou referindo à corrupção nem chamando ninguém de
ladrão. Estou tratando da concepção do Estado, que existiu e
existe e que tem de ser denunciada, deixando-se clara a
distinção entre os modelos. Na realidade, existem duas
grandes concepções de Estado, segundo a teoria política. Uma
diz respeito ao Estado capitalista, e a outra, ao Estado
socialista. Não há meio de se misturarem as duas formas, nem
de se ignorar a diferença entre elas.
No Estado capitalista - sobretudo no Estado capitalista
neoliberal -, depois do período primitivo de acumulação de
capital, ele se retrai em relação ao setor produtivo e passa
a financiar o desenvolvimento e o crescimento das empresas.
Para isso, embasa-se na teoria de que, crescendo o bolo nas
mãos dos empresários e capitalistas, um dia ele será
dividido, e a sociedade como um todo irá se beneficiar dele.
Essa é a teoria de Delfim Netto, muito famosa na época do
milagre brasileiro, que funcionava porque havia a entrada
de capital estrangeiro, além de uma terrível repressão -
quem abria a boca ia para a cadeia ou para o cemitério.
Hoje, com a relativa liberdade que conseguimos conquistar e
com a falência do capitalismo universal - que não está
conseguindo manter as contradições nem nos Estados Unidos,
sua pátria maior, - não há mais a facilidade de se
conseguirem recursos. E o Governo, principalmente o do nosso
Estado, permanece sem qualquer mudança.
Se compararmos o Governo Newton Cardoso com os dois anos do

Governo Hélio Garcia, seremos levados a dizer, infelizmente,
que aquele foi melhor que o atual, porque houve, pelo menos,
a constrição de estradas, em que pese a todos os problemas
morais e políticos e a destruição decorrente do
neoliberalismo, a que já nos referimos. Na conjuntura do
Governo Newton Cardoso, ainda existia uma sobra de recursos,
que pôde ser utilizada na construção de estradas. No Governo
Hélio Garcia, a situação não apenas de Minas Gerais, mas do
Brasil e, enfim de todo o mundo, agravou-se, e não há mais a
sobra de recursos. Não se faz absolutamente nada no que se
refere a investimentos. Evidentemente, esse ano, e sobretudo
no ano que vem, existirão as obras eleitoreiras, os
recapeamentos de estradas, mas isso não significa uma
retomada de desenvolvimento. E nesse sentido que vejo um
grande perigo, porque hoje, dentro da própria esquerda, já
existem pessoas enamoradas pela tese da retomada do
crescimento. Mas não é nada disso, pois o que queremos não é
retomar o crescimento. Não é voltarmos a 1970/1972. O que
queremos é mudar o modelo de desenvolvimento, ou seja, mudar
do modelo capitalista, neoliberal, para omodelo socialista
democrático, que prevê o Estado como uma entidade que
arrecada recursos e usa esses recursos não em função do
capital, mas em função do social. Os investimentos, o gasto
do Estado, a sua prioridade não vai ser o crescimento do
parque industrial, das empresas agrícolas, nada disso; vai
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ser o crescimento da renda, a melhoria das condições de vida
e da produção do pequeno produtor, do assalariado, até do
pequeno empresário, com uma política de salários, de
financiamento da produção, não com base no financiamento do
capital fixo, mas no capital variável. Investimento nas
folhas de pagamento. Hoje à tarde, terei oportunidade de
apresentar um projeto de formação de um fundo de trabalho
para financiar o trabalho, a folha de pagamento. As empresas
teriam acesso a esse fundo na medida em que apresentassem
toda a documentação comprovando que estão em dia com a
Previdência, com o Fundo de Garantia e, evidentemente,
remunerando justamente os seus empregados. A partir daí, o
Estado financiaria essa folha de pagamento. O financiamento
seria vinculado ao emprego, ao cumprimento da legislação
trabalhista e também ao pagamento real, comprovado com
recibos e atestados dos respectivos sindicatos de que
aquilo, realmente, é verdade.
Isso é muito interessante, porque sempre tivemos no Brasil

- isto é inegável, qualquer historiador, qualquer estudante
de história, primário que seja, vai chegar a esta conclusão
- que o empresariado brasileiro jamais sobreviveu ou
sobreviveria, independentemente do Estado. Todo o parque
industrial, todo o desenvolvimento do modelo empresarial
agrícola, todo o parque energético, tudo isso foi financiado
pelo Estado. Tudo, ou quase tudo. Pouca coisa, neste País,
foi feita sem dinheiro do Estado, sem dinheiro do
contribuinte, sem empréstimos internacionais, o que deixou
como devedor o Estado. Esse dinheiro sempre entrou e sempre
foi usado para financiamento e crescimento do bolo.
Esse é que é o modelo capitalista. Então, precisamos de uma
mudança nesse modelo. Precisamos de um Estado que pegue o
dinheiro público e o aplique na função social. A preocupação
fundamental é com o social, e não com o desenvolvimento do
empresariado capitalista. Para isso, precisamos ter um
funcionalismo público bem remunerado e investimento na
formação de mão-de-obra dentro do Estado. Não vimos isso no
Governo Newton Cardoso, que implementou uma política de
destruição do serviço público, e não estamos vendo isso no
Governo Hélio Garcia, por mais que ele diga que é diferente.
Na prática não é diferente. E evidente que é diferente no
trato pessoal, mas não estamos discutindo isso, estamos
discutindo política, em geral, e não amizades ou possíveis
simpatias que, evidentemente, várias pessoas têm e outras
não têm.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o nobre Deputado José Maria Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, a respeito do veto do Tribunal de Contas, vamos
fazer um reexame da matéria e, posteriormente, mandaremos
publicar uma nota na imprensa.
o que quero dizer agora, entretanto, é que todos os
Deputados da Assembléia Legislativa, inclusive os do PT,
estão preocupados com o problema da greve do funcionalismo
público do Estado de Minas Gerais. Quero dizer, como já fiz
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várias vezes desta tribuna, que estou apoiando o Governador
do Estado - não o apoiei na época da eleição, mas estou
apoiando-o agora, porque entendo que ele tem bons propósitos
e que está envidando os maiores esforços para resolver os
problemas do Estado. Sabemos que o Estado está com as
finanças combalidas, mas, em nenhum momento, Srs. Deputados,
quero estar distante dos interesses dos funcionários, mesmo
porque sou funcionário há 36 anos.
Dediquei minha vida ao Estado de Minas e a essa sociedade.
De certa maneira, percebo uma grande preocupação das
Lideranças de todos os partidos, inclusive do PT, no sentido
de se solucionar esse problema crucial por que passa o
funcionalismo público em todos os níveis. Quero deixar claro
que em nenhum momento votarei contra as reivindicações dos
funcionários públicos. Peço ás lideranças que estão
encaminhando o movimento que tenham decência e ordem, como
diz a Bíblia, para que possamos conduzir o processo de
maneira digna, chegando a um final feliz. Peço também a Deus
que ilumine o Governador do Estado, neste momento crucial
para que essas reivindicações sejam atendidas, para que as
famílias dos funcionários não sofram a dureza dos baixos
salários. De um lado, o Estado paga pouco; do outro, a
inflação acaba com o salário. Essa é a razão por q ue ocupo
esta tribuna. Deus há de iluminar todos os Deputados para
que encontrem uma solução para o problema dos funcionários,
principalmente daqueles menos aquinhoados.
Em nenhum momento vou permitir que funcionário ganhe menos

que um salário mínimo, pois Minas Gerais é um Estado rico e
com homens inteligentes.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado Marcos

Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Com relação ao Projeto de Lei
ng 11.737, a nossa Bancada é contra a manutenção do veto.
Vamos, entretanto, discutir outras questões importantes.
Quanto à fala do Deputado que me antecedeu, gostaria de
dizer o seguinte: felizmente, a obrigação de não deixar
nenhum empregado ganhando menos que uni salário mínimo é lei,
mas isso não ocorre com a política salarial do Governador do
Estado, em que o salário-base é inferior ao salário mínimo.
Queremos lembrar que o que o funcionalismo está pedindo é
apenas uma política salarial, para que não fique, todo ano,
vivendo essa aflição. E importante que eles tenham uma
política definida, para que não fiquem ao bel-prazer do
Governador e de Deputados que usam o problema para conseguir
promoção pessoal . O que está sendo pedido é que o Governador
apresente uma política salarial e que os funcionários tenham
uma data-base. Os valores diferenciados, hoje, vão de 87% a
407%. Temos, na Policia Militar, uni aumento médio de 188%,
mas os Coronéis tiveram mais de 400%. A nossa Bancada tem
cobrado do Governador essa política salarial.
Gostaria de salientar outro aspecto importante: nós, que
atuamos na Comissão de Defesa do Consumidor, temos recebido
muitas reclamações, as mais variadas possíveis. Agora, tem-
nos chegado uma queixa constante relativa ao abuso cometido
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pelos colégios, quando apresentam aquela planilha de custos
para justificar os aumentos.
Hoje, as mensalidades nas escolas de Belo Horizonte estão
na faixa de Cr$3.000.000,00 a Cr$5.000.000,00. Ontem, uma
pesquisa revelou que 50% dos brasileiros ganham salário
mínimo, e isto quer dizer que os cidadãos estão excluídos do
acesso a uma escola de boa qualidade. A escola pública está
cada vez mais inacessível.
Teremos uma reunião especial em comemoração aos dois anos
de implantação do Código de Defesa do Consumidor. Esse
código, que nem sempre é respeitado, deve ser, por isso
mesmo, reavivado. Já que ele existe, deve ser cumprido. O
consumidor tem que fazer um grande esforço para manter os
seus direitos. Na quinta-feira, faremos uma reunião especial
para discutir o Código de Defesa do Consumidor, pois as
reclamações são as mais diversas possíveis. Está havendo,
por exemplo, uma reclamação com relação ao fornecimento de
gás de cozinha. Os botijões não estão vindo com o peso
programado, e o consumidor, com isso, está sendo lesado.
Gostaria de lembrar que uma comissão parlamentar de
inquérito está sendo implantada para apurar as denúncias
referentes à corrupção, ao esquadrão de extermínio no
interior da Policia Civil, na Sa Delegacia Regional.
Na quarta-feira, ouviremos, ás 16 horas, um cidadão que
falará sobre o crime organizado e como funciona o esquadrão
de extermínio. Se ele chegar vivo á Assembléia, vamos ter a
oportunidade de ouvi-]o, para saber como isso realmente
acontece, ou seja, quais as pessoas que estão por trás disso
e de que maneira foram punidas por esses crimes. Gostaria
de dizer novamente que os principais responsáveis foram
transferidos e outros, promovidos, mas, até agora, a punição
se deu somente para três detetives. Há muita coisa ainda a
ser apurada. Gostaria que se fizesse também um pequeno
comentário sobre os motivos pelos quais os corruptos estão
soltos. No Brasil, só se prende o ladrão de galinha. Collor
de Mello e seus filhos estão desfrutando, numa praia, do
roubo que se fez, e ainda diz-se que há mais de
US$1.000.000,00 para gastar.
Lamentavelmente, a reportagem está dizendo que 80% dos

brasileiros não acreditam mais em nossa Justiça porque quem
é punido é o ladrão de galinha, mas os grandes
latifundiários, os grandes empresários, os políticos que se
beneficiam de maracutaias, esses permanecem soltos e,
tranqüilamente, gastam o dinheiro do contribuinte e do
consumidor.
Retornando agora à questão pela qual estamos trabalhando,
seria fundamental lembrar que o funcionalismo público deve
permanecer mais coeso, mais unido, no sentido de participar
conosco da discussão sobre o Estado ter ou não ter condições
financeiras, se essas contas apresentadas pelo Governador
são verdadeiras ou não. E fundamental que o funcionalismo
esteja atento, participando efetivamente, porque a falácia
de que não existe dinheiro não pode prevalecer. Esta é uma
questão de prioridade. 0 funcionalismo público nunca foi
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prioridade nos Governos passados. No Governo Newton Cardoso
a educação e outros setores foram sucatados de uma forma
absurda, e agora continua ocorrendo a mesma coisa no Governo
Hélio Garcia. Assim, senhores, pedimos que o funcionalismo
público, tão combativo, permaneça unido, porque poderemos
conseguir muitos avanços. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, devido
à falta de quorum", solicito o encerramento da reunião.
O Deputado Bernardo Rubinger - Sr. Presidente, peço a V.
Exa. que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição
do quorum.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
Sr. 2Q-Secretário, Deputado Roberto Carvalho, que proceda à
recomposição requerida.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amara]) - Há 26
Deputados presentes e 10 nas comissões, totalizando 36
Deputados. Portanto, não há quorum para a continuação dos
trabalhos. Assim, a Presidência encerra a reunião e convoca
os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com
a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também
de hoje, às 20h30min, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 7 de abril de 1993

ATAS

ATA DA 3589 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 1Q DE ABRIL DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 19 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do ng 1.319 ao
1.321/93 - Requerimentos do ng 4.129 ao 4.154/93 -
Requerimentos dos Deputados Antônio Fuzatto (3), Homero
Duarte, Benê Guedes, José Bonifácio e Amilcar Padovani e da
Comissão de Defesa do Consumidor - Comunicações:
Comunicações do Deputado Agostinho Patrus, Líder do BRD (2);
das Comissões de Assuntos Municipais, de Administração
Pública e de Educação e dos Deputados Roberto Amaral (2),
Mauri Torres e Miguel Barbosa - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Ivo José, Gilmar Machado e Roberto
Carvalho - Questões de ordem; chamada para recomposição de
quorum; existência de número regimental - Discurso do
Deputado Marcos Helênio - Questões de ordem; chamada para
recomposição de "quorum; existência de número regimental -
2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Questão de ordem - Leitura
de comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 898/92; questão
de ordem; discursos dos Deputados Gilmar Machado, Adelmo
Carneiro Leão e Raul Messias - Questões de ordem; chamada
para recomposição de "quorum"; existência de número
regimental; discurso do Deputado Marcos Helênio - 2a Fase:
Questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum;
existência de número regimental - Requerimento do Deputado
Agostinho Patrus; deferimento; discurso do Deputado Anderson
Adauto - Questão de ordem - Suspensão e reabertura dos
trabalhos - Discussão e votação de proposições: Votação, em
turno único, do Projeto de Lei nQ 1213/93; questões de
ordem; indeferimento; leitura do parecer oral; questão de
ordem; requerimento do Deputado Romeu Queiroz; questões de
ordem; prorrogação da reunião; questão de ordem;
requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira; discursos
dos Deputados Maria José Haueisen e Ivo José; questão de
ordem; chamada para recomposição de quorum"; existência de
número regimental; discurso do Deputado Roberto Carvalho;
registro de presença; discursos dos Deputados Antônio Carlos
Pereira, Antônio Fuzatto, Gilmar Machado, Adelmo Carneiro
Leão, Raul Messias, Marcos Helênio e Wellington de Castro;
questões de ordem; leitura do requerimento do Deputado
Antônio Carlos Pereira; questão de ordem; rejeição do
requerimento; verificação de votação; ratificação da
rejeição; questões de ordem; votação do requerimento do
Deputado Romeu Queiroz; discursos dos Deputados Raul
Messias, José Militão, Antônio Pinheiro, José Maria Pinto e
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Maria José Haueisen; questão de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; existência de número regimental;
questão de ordem; discurso do Deputado Roberto Carvalho;
questão de ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:

José Ferraz - Elrniro Nascimento - José Militão - Elmo
Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajainiar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baidonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo
Brás - Elisa Alves - Erniano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Miguel Barbosa - Mílton Sailes - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Geraldo Rezende, 2g-Secretário	ad hoc',
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,

a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.319/93

Dispõe sobre a construção de imóveis destinados às áreas da
educação e da saúde, nas condições que menciona, e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - As empresas, firmas ou prestadoras de serviço de

qualquer natureza que operem no Estado de Minas Gerais e
que, por força de lei, recolham o ICMS ao erário estadual
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poderão inscrever-se em projetos de construção de escolas
públicas e postos de saúde em municípios de até 30 mil
habitantes, no âmbito da competência constitucional do
Estado.
Parágrafo único - As escolas e os postos de saúde terão
suas plantas de construção previamente aprovadas segundo os
padrões e as normas técnicas exigidas pelas Secretarias de
Estado da Educação e da Saúde e colocadas à disposição dos
interessados.
Art. 2 - Os terrenos ou áreas destinados à edificação, se

em adequadas condições, serão:
- permitidos, autorizados, cedidos ou doados.

a) se pertencentes ao patrimônio do Estado;
b) se pertencentes ao patrimônio do município, obedecidos

os convênios firmados com autorização legislativa;
II - em cada caso, se não houver áreas disponíveis, poderão

ser:
a) desapropriados pelo Estado ou município, desde que

compatíveis com o projeto em tela;
b) pertencentes ou adquiridos pelas empresas ou firmas
executantes da obra, com avaliação prévia pelo preço de
mercado local ou valor venal cadastrado na Prefeitura;
III - executadas e concluídas as obras no prazo de até 6

(seis) meses, após a autorização dada para a edificação.
Art. 3Q - A fiscalização, o acompanhamento e o recebimento

da edificação do imóvel serão feitos por técnicos indicados
pelas Secretarias de Estado de Transportes e Obras Públicas,
da Educação e da Saúde, no que for a elas pertinente.
Art. 4 - Em quaisquer das hipóteses e situações
configuradas pelo art. 2, exceto quanto a área pertencente
ao patrimônio municipal, constante na alínea 'b do inciso
1, o terreno com imóvel construído pela eipresa outorgada,
entregue e recebido pelo Estado, será, automática e
obrigatoriamente, doado e transferido, por instrumento pú-
blico, ao município, incorporando-se ao seu patrimônio.
Art. 5 - A partir da autorização para o início da

edificação até sua conclusão e entrega, a outorgada ficará
desobrigada do recolhimento do ICMS devido, desde que não
ultrapasse os valores previstos nas planilhas de custo em
cronograma financeiro despendido.
Art. 6 - A empresa ou firma outorgada, conferidos os

custos em prestação de contas final, receberá o comprovante
de título de crédito, assegurando-se-lhe o ressarcimento do
montante despendido, que será deduzido da obrigação
tributária do ICMS, corrigido e atualizado o valor da
construção pelos índices oficiais vigentes.
Art. 7 - A empresa ou firma outorgada, satisfeitas as
condições previstas nesta lei, ficará assegurado 1 (um)
ponto positivo na relação das condições e dos requisitos
exigidos em licitações do Estado, da administração direta,
indireta ou autárquica, em que concorrer como licitante.
Art. 8Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.
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Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lo de abril de 1993.
Amilcar Padovani
Justificação: A proposta objetiva estimular e incentivar
empresas - quaisquer que sejam seus ramos de atividade
econômica - a colaborar nas áreas da educação e da saúde
naqueles municípios que não têm capacidade financeira para
executar obras nessas áreas. Como se sabe, nas cidades de
até 30 mil habitantes, que constituem a maioria e são as
mais carentes, as escolas públicas e os postos de saúde
representam a infra-estrutura mínima indispensável. Ocorre
que o Estado não provê essa estrutura, por motivo já sabido:
falta de verbas e de recursos disponíveis. O projeto não se
restringe às empresas que operem só no município, mas
abrange as que atuem em qualquer área do Estado. A exemplo
de determinados estímulos que a legislação do Imposto de
Renda vem dando aos que investem na cultura e nas artes em
geral, o projeto busca auxiliar a educação e a saúde, por
outras vias.
O município que puder contar com essa cooperação estará
liberado para outros investimentos. O Estado não perde nada,
pois não se trata de isenção tributária. O ICMS que a
empresa teria de recolher no período de até seis meses
estaria, apenas, sendo aplicado nas obras de construção, e
ela receberá de volta, devidamente corrigido, o que
despendeu. Ainda se lhe dará como crédito um ponto
percentual na avaliação dos requisitos constantes em
quaisquer tomadas de preços e concorrências.
Por essas razões, confio no apoio dos nobres pares à

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

PROJETO DE LEI NQ 1.320/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Harmonia V, n
1.625, com sede no Município de João Monlevade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Harmonia V, ng 1.625, com sede no Município de João
Mon 1 evade.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Mauri Torres
Justificação: A Loja Maçônica Harmonia V, nQ 1.625, é uma
sociedade civil, sem fins lucrativos, que se destina à
promoção de trabalhos de caráter educacional e cultural.
Os documentos anexados a esta proposição estão de acordo
com as exigências da Lei nQ 5.830, de 1971, preenchendo a
entidade em tela os requisitos para a declaração de sua
utilidade pública.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.321/93
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de
Samba Acadêmicos do Morro, com sede no Município de Três
Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio
Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Morro, com sede no
Município de Três Corações.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Ailton Vilela
Justificação: O Grêmio Recreativo Escola de Samba

Acadêmicos do Morro é premiada agremiação social, literária,
carnavalesca, recreativa e desportiva. Promove desfiles,
apresentações carnavalescas em Três Corações e em outras
cidades do Sul de Minas. Presta grande serviço social à
população tricordiana, promovendo grandiosos desfiles du-
rante o carnaval
Já se tornaram tradicionais e são esperadas com ansiedade

as apresentações da escola de samba em tela. Composta de
aproximadamente 800 componentes, a Acadêmicos do Morro
consegue levar, a cada ano, cerca de 10 mil pessoas para
assistirem ao desfile na avenida.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
NQ 4.129/93 da Comissão de Fiscalização Financeira,

solicitando seja enviado ofício ao Presidente do Sindicato
da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais
- SICEPOT - MG -, no qual se peça seja enviada á comissão
signatária a lista nominal das empresas que receberam suas
dividas com o Estado, bem como o montante recebido e a data
dos pagamentos. (- Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.130/93, da Comissão de Saúde e Ação Social,

solicitando seja encaminhado oficio ao Secretário da Saúde,
no qual se reivindiquem informações detalhadas quanto ao
procedimento adotado e aos requisitos para os convênios
entre os SUS e os municípios, e, ainda, às vantagens
proporcionadas à municipalidade. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social.)
Ng 4.131/93, do Deputado Marcos Helênio, em que pede sejam

solicitadas do Governador do Estado e do Reitor da UEMG as
informações que relaciona, referentes à implantação da
citada universidade. (- A Mesa da Assembléia.)
NQ 4.132/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
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asfaltamento de um trecho de 12km, entre os Municípios de
Juiz de Fora e Caxambu, da estrada que liga o Município de
Pedro Teixeira à rodovia BR-267. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 4.133/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
instalação de guaritas elevadas, para uso da Policia
Militar, nos cruzamentos de maior concentração de veículos e
pedestres no Município de Juiz de Fora. (- A Comissão de
Defesa Social.)
Ng 4.134/93. do Deputado Amilcar Paldovani, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à
instalação de uma agência da instituição no Bairro
Francisco Bernardino, no Município de Juiz de Fora. (- A
Comissão de Administração Pública.
Ng 4.135/93, do Deputado Amílcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor da TV Alterosa com vistas à
instalação da emissora no Município de Juiz de Fora. (- A
Comissão de Educação.)
Ng 4.136/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Banco Nacional com vistas à
manutenção da agência da instituição no Município de Lima
Duarte.
Ng 4.137/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao
asfaltamento da rodovia que liga o Município de Bonfinópolis
de Minas à Rodovia MG-402, passando pela localidade de
Riachinho. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
Ng 4.138/93, do Deputado José Renato, solicitando seja
formulado ao Cap. PM Evando Louenço Dias, Comandante da 73
Companhia de Polícia Militar, no Município de Ponte Nova,
voto de congratulações pelo excelente trabalho que vem
realizando à frente daquela corporação.
NQ 4.139/93, do Deputado José Renato, solicitando seja
formulado ao lg-Ten. PM Jorge Vieira da Rocha, Subcomandante
da 73a Companhia de Polícia Militar, no Município de Ponte
Nova, voto de congratulações pelo excelente trabalho que vem
realizando naquela corporação.
Ng 4.140/93, do Deputado José Renato, solicitando seja
formulado ao Subtenente PM João José Santiago, da 73
Companhia de Policia Militar, no Município de Ponte Nova,
voto de congratulações pelo excelente trabalho que vem
realizando naquela corporação.
No 4.141/93, do Deputado José Renato, solicitando seja
formulado ao 2g-Ten-PM João Onofre de Oliveira, da 73
Companhia de Policia Militar, no Município de Ponte Nova,,
voto de congratulações pelo excelente trabalho que vem
realizando naquela corporação. (- Distribuídos à Comissão de
Defesa Social.)
Ng 4.142/93. do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas com
vistas à inclusão dos gastos realizados com a complementação



da merenda escolar nas despesas de educação. (- À Comissão
de Educação.
NQ 4.143/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Segurança Pública com vistas à instalação de uma delegacia
de mulheres em Justinópolis, Município de Ribeirão das
Neves. (- A Comissão de Defesa Social.)
Ng 4.144/93, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor do DETEL-MG com vistas à
instalação de repetidor da TV Minas no Município de Monte
Santo de Minas, uma vez que a cidade só recebe sinal de
canais de TV de São Paulo. (- A Comissão de Educação.)
Ng 4.145/93, do Deputado Milton Sailes, solicitando seja

consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de pesar pelo
falecimento do Sr. José Ramalho Júnior, ocorrido em 15/3/93.
(- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.146/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
liberação de informações, que enumera, a respeito das obras
de construção do trecho da Rodovia MG-190, que interliga os
Municípios de Uberaba, Nova Ponte e Irai de Minas. (- A Mesa
da Assembléia.)
NQ 4.147/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas ao asfaltamento, por meio de convênio
com a Prefeitura Municipal, da rodovia que liga o Distrito
de Porto Brasil ao Município de São Francisco de Sales. (- A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.148/93, do Deputado Simão Pedro Toledo, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
concessão aos professores e especialistas em educação do
uadro Permanente da oportunidade de retornarem ao Quadro do

Magistério. (- A Comissão de Educação.)
NQ 4.149/93. do Deputado Simão Pedro Toledo, solicitando
sejam formulados votos de pesar à família do Sr. Hervê de
Campos Vargas pelo seu falecimento, ocorrido no Município de
São Gonçalo do Sapucai, no dia 25/3/93.
Ng 4.150/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de um telefone comunitário na Associação
Comunitária de Boa União, no Município de Itabirinha de
Mantena. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
Ng 4.151/93. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Colégio Batista Mineiro pela comemoração de seu 75Q
aniversário. (- A Comissão de Educação.)
NQ 4.152/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
COPASA-MG com vistas à implementação do novo projeto de
captação do rio Itamarandiba no Município de Capelinha. (- A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.153/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
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ao Secretário da Saúde com vistas à liberação de recursos
para saneamento básico de urgência, com o fim de combater o
cólera no Município de Santo Antônio do Jacinto. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social
NQ 4.154/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Educação
com vistas ao fornecimento de kits escolares aos
estudantes carentes. (- A Comissão de Educação.)
Do Deputado Antônio Fuzatto (3), solicitando, quanto ao
Projeto de Lei nQ 1.291/93, que seja atribuído à sua
tramitação regime de urgência e que seja apreciado em
reunião conjunta pelas comissões a que foi distribuído; e,
quanto ao Projeto de Lei ng 1.292/93, seja atribuído regime
de urgência à sua tramitação.
Do Deputado Homero Duarte, em que pede se expeça oficio ao
Presidente da Furnas Centrais Elétricas S.A. solicitando
adoção de medidas em favor da reativação da balsa que fazia
o percurso entre o Distrito de Barranco Alto (Município de
Alfenas) e os Municípios de Campos Gerais e Campo do Meio.
Do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado apelo
ao Presidente da CEF com vistas a providências para a
construção de uma sede para a agência daquela instituição no
Município de São Gonçalo do Sapucai.
Do Deputado José Bonifácio, solicitando seja encaminhado

expediente ao Presidente da República com o fim de pedir o
envio de uma mensagem ao Congresso Nacional, objetivando a
elaboração de uma lei que possibilite ao produtor rural
pedir concordata, já que, atualmente, isso só é facultado às
firmas.
Do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da República e ao Ministro da
Aeronáutica com vistas à agilização das obras de ampliação e
sinalização moderna para o Aeroporto da Serrinha. no
Município de Juiz de Fora.
Da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando sejam
enviadas às Comissões de Defesa do Consumidor do Senado
Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembléias
Legislativas e das Câmaras Municipais das Capitais, aos
órgãos do PROCON nos Estados e nas maiores cidades do Pais,
ao Ministério Público dos Estados e à Procuradoria-Geral da
República cópias do relatório das atividades da CAPEMI
elaborado por aquela comissão.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado
Agostinho Patrus, Líder do BRD (2). das Comissões de
Assuntos Municipais, de Administração Pública e de Educação
e dos Deputados Roberto Amaral (2), Mauri Torres e Miguel
Barbosa.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ivo José, Gilmar Machado e Roberto Carvalho

proferem discursos, que serão publicados em outra edição.
Questões de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.



O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Com a palavra,
pela ordem, o Deputado Antônio Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, como V.
Exa. pode verificar, de plano, não há' quorum" para a
continuação dos nossos trabalhos.
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, peço a

palavra, pela ordem.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Agostinho Patrus.
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, peço a
recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado

Agostinho Patrus. A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda á chamada para a recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (- Faz a chamada).
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 43 Deputados.
Encontram-se nas comissões 12 Deputados. Com 55 Deputados,
há quorum" para a continuação de nossos trabalhos.
Com a palavra, o ilustre Deputado Marcos Helênio.
- O Deputado Marcos Helênlo profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Adelmo Carneiro Leão.

 

O Deputado Adelmo Carneiro Leso - Quero dizer,
inicialmente, que sinto que os Deputados desta Assembléia
estão, cada vez mais, sensibilizados em relação aos
interesses dos servidores públicos. Acredito, inclusive, que
os Deputados que não estão no Plenário, neste momento, devem
estar discutindo os interesses do servidor público, assim
como acredito, sinceramente, nas possibilidades de uma
negociação séria e eficaz com o Governo do Estado. Assim,
solicito ao Sr. Presidente que encerre a reunião, por falta
de "quorum".
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Romeu Queiroz.

 

O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, peço a
recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de recomposição de
"quorum" formulado pelo Deputado Romeu Queiroz. Solicito ao
Sr. la-Secretário que proceda à chamada dos Deputados. Na
sua ausência, solicito ao Deputado Cóssimo Freitas que
proceda à chamada.
O Sr. Secretário - (- Procede à chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Há
número regimental para prosseguimento da reunião.

2a PARTE ( ORDEM DO DIA)
lã Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à la parte,
a Presidência passa à 2a parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.
Com a palavra, pela ordem, o Deputado José Maria Pinto.

Questão de Ordem
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- O Deputado José Maria Pinto suscita questão de ordem,
que será publicada em outra edição.
O Sr. Presidente - Esta Presidência pede a compreensão das
pessoas que se encontram nas galerias, em face da
necessidade de se manter o recinto em ordem para o bom
andamento dos trabalhos. Registrem-se as palavras do ilustre
Deputado José Maria Pinto.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
Agostinho Patrus (2) - indicação do Deputado Alvaro Antônio
para exercer a função de Vice-Líder do BRD; - indicação do
Deputado Sebastião Costa como membro efetivo da Comissão
Especial para Rever a Doação, Venda e Concessão de Terra
Pública com Área Superior a 250HA, Realizada de lg/1/62 até
a Data da Promulgação da Constituição Estadual, em
substituição ao Deputado Elmiro Nascimento (Ciente.
Publique-se. Cópia às Lideranças.); pela Comissão de
Assuntos Municipais - aprovação do Requerimento ng
4.076/93, do Deputado Simão Pedro Toledo (Ciente. Publique-
se.); pela Comissão de Administração Pública - aprovação do
Projeto de Lei nQ 830/92, do Deputado José Bonifácio; dos
Requerimentos ngs 3.767 e 3.794/92, do Deputado José Maria
Pinto; 3.768, 3.769, 3.770, 3.771, 3.772, 3.773, 3.774,
3.775, 3.776, 3.777, 3.780. 3.784 e 3.787/92, do Deputado
Geraldo da Costa Pereira; 3.788/92, do Deputado Bené Guedes;
3.805/92. do Deputado Roberto Amaral; 3.808/92, do Deputado
Bernardo Rubinger; 3.809/92, do Deputado Antônio Carlos
Pereira; 3.811/92, da Deputada Maria Elvira; 3.812 e
3.813/92, do Deputado Hely Tarquinio; 3.814/92, do Deputado
Ibrahim Jacob; 3.817 e 3.818/92, do Deputado Ermano Batista,
e rejeição dos Requerimentos ngs. 3.783/92, do Deputado
Geraldo da Costa Pereira; 3.799 e 3.800/92, da Deputada
Maria Elvira; pela Comissão de Educação - aprovação dos
Requerimentos ngs 3.869/93, do Deputado Glycon Terra Pinto;
3.891/93. do Deputado José Maria Pinto; 3.898/93, do
Deputado Geraldo da Costa Pereira; 4.069/93, da Deputada
Maria Elvira, e rejeição do Projeto de Lei ng 1.046/93, do
Deputado Francisco Ramalho; pelo Deputado Roberto Amaral (2)
- passagem do 63g aniversário do CPOR-BH; realização do 1
Encontro de Prefeitas. Primeiras-Damas, Vereadoras e
Secretárias Municipais do Norte de Minas (Ciente. Publique-
se.); pelos Deputados Mauri Torres - falecimento do Sr.
Antonio Morais, em João Monlevade; e Miguel Barbosa -
falecimento do Sr. David Boczar, em Alfenas (Ciente. Oficie-
se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 898/92. do Deputado
Anderson Adauto, que dispõe sobre a proibição de construção
de novas usinas hidrelétricas no Estado de Minas Gerais, sem
que antes se tenha cumprido pelo menos 80% do cronograma de
construção daquelas já iniciadas e em processo de
implantação. 0 parecer conclui pela inconstitucionalidade do



projeto. Em discussão, o parecer. Com a palavra, pela ordem,
o ilustre Deputado Gilmar Machado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, apresento, no

momento, uma questão de ordem, utilizando, para isso, o art.
244 do Regimento Interno, que trata dos requerimentos
sujeitos a despacho do Presidente e que diz o seguinte:
Será despachado pelo Presidente o requerimento que

solicitar:. Vou solicitar o previsto no inciso V, que diz:
leitura de matéria de conhecimento do Plenário. Vou

utilizar, também, o inciso XII, que diz: leitura de
proposição a ser discutida ou votada". Também tenho amparo
no inciso XXVIII, lg, que diz o seguinte: "Os
requerimentos a que se referem os incisos VIII, XI, XIII,
XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII e
XXVIII serão escritos. Serão escritos, mas o que pedi,
Sr. Presidente, não se inclui nos requerimentos por escrito.
Inclui-se nos requerimentos orais, e, por isso, eu o estou
fazendo oralmente.
A questão de ordem que estou formulando diz respeito ao
seguinte: para que eu possa discutir o parecer, logicamente
há necessidade de eu tomar conhecimento do seu conteúdo.
Então, eu solicitaria ao Sr. Presidente que permitisse que o
Sr. Secretário lesse o parecer para que todos tomássemos
conhecimento dele. Eu solicitaria, Sr. Presidente, a leitura
tanto do parecer quanto do projeto para que, a partir daí,
pudéssemos iniciar a discussão do parecer. Solicito, também,
a minha inscrição para discutir o parecer. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Decidindo a questão de ordem, a
Presidência lembra ao Plenário que a matéria cuja leitura se
requer foi publicada na edição do órgão oficial do dia
26/3/93. Assim sendo, esta Presidência indefere o pedido do
nobre Deputado, mas concede-lhe a palavra para discutir o
parecer.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais pessoas presentes nas galerias; em primeiro lugar,
gostaria de dizer que, lamentavelmente, a Presidência tomou
uma posição considerando apenas um item do Regimento,
esquecendo-se do seguinte: a matéria está publicada no que
diz respeito ao inciso V, mas não está publicada no que diz
respeito ao inciso XII. Lamentavelmente, a Presidência agiu
de forma incorreta.
Vamos discutir o parecer sobre o projeto do Deputado
Anderson Adauto, que trata de uma questão de extrema
importância, qual seja a construção de novas usinas
hidrelétricas no Estado de Minas Gerais. Digo isso porque
sou de uma região do Triângulo Mineiro que está sendo,
praticamente, toda inundada para a construção de novas
usinas; e uma grande parte dos fazendeiros e dos pequenos
agricultores está perdendo suas melhores terras. Ao mesmo
tempo, estamos vivendo uma situação difícil no Município de
Nova Ponte, que fica próximo a Uberlândia, pois os moradores
se transferiram para outras cidades em virtude de projeto e
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de planejamento malfeitos quando da definição da construção
de novas barragens.
Esse projeto que o Deputado Anderson Adauto apresentou é
fruto do trabalho de uma comissão especial, da qual tive o
prazer de ser o Relator, a qual analisou a situação da
construção de novas represas. Esse estudo mostra que o
projeto vem tentar corrigir um erro, um equívoco dos
cronogramas de montagem dessas barragens. Por isso, gostaria
de ler o projeto para que todos tomássemos conhecimento da
sua importância e, depois refletíssemos sobre ele. (- Lê o
Parecer para o lg Turno do Projeto de Lei ng 898/92, que foi
publicado na edição do dia 26/3/93, pág. 21 col . 3.)
Entendo que é importantíssimo que não só a Comissão de Meio
Ambiente mas todas as comissões possam discutir esse
projeto, que é extremamente importante, pois quem mora
próximo a barragens hidrelétricas sabe os problemas por elas
causados. Por isso, necessitamos de um estudo mais
aprofundado, e, assim sendo o nosso parecer visa a que
tenhamos a oportunidade de discutir esse projeto. Dessa
forma, somos contrários ao parecer que conclui pela
inconstitucionalidade. Muito obrigado.
O Sr.Presidente - Para discutir, com a palavra, o ilustre
Deputado Adelmo Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, quero dizer
ao ilustre Deputado Anderson Adauto que realmente é
interessante o seu projeto e vale a pena nos debruçarmos
sobre essa questão, a fim de se preservar o território do
Estado de Minas Gerais, de se valorizarem os pequenos e
médios proprietários, que, muitas vezes, são vítimas das
inundações resultantes das hidrelétricas, sem a remuneração
adequada.
Fundamentalmente, vale a pena também analisarmos a questão
do que podem gerar essas hidrelétricas, em termos de
energia, e a relação com os prejuízos causados pela
inundação das terras mais férteis.
No entanto, devido á nossa maior preocupação neste momento,
quero apelar para o Líder do PMDB, o maior partido desta
Casa, para que ele e todos os componentes do seu partido se
sensibilizem na defesa dos interesses dos trabalhadores do
Estado de Minas Gerais e votem com esses trabalhadores,
defendam esses trabalhadores e defendam, desde já, uma
política salarial justa para eles.
Quero também aproveitar a oportunidade para, neste momento,
discordar do nobre Deputado José Maria Pinto, pois acredito
que a sua intervenção tenha sido inoportuna, ao acusar o PT
de obstruir as atividades da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais contra os interesses dos
trabalhadores.
Na realidade, isso se verifica de modo contrário: estamos
obstruindo os trabalhos na Assembléia Legislativa com a
esperança de que todos os Deputados possam estar
comprometidos, possam ter consciência e defender uma
política salarial justa. E inaceitável, Sr. Presidente, é



inaceitável, nobre Deputado Romeu Queiroz, Líder do Governo
Hélio Garcia, que o estado de injustiça permaneça.
Nenhuma alegação do Governo, nenhuma alegação dos Deputados
pode ser justificativa para esse quadro. E não é. A rejeição
não é justificativa para esse profundo estado de injustiça
continuar.
E importante, no mínimo, que os Deputados da Assembléia

Legislativa, por extensão os Secretários de Estado e todos
aqueles servidores do Estado de Minas Gerais que ganham mais
de 40 vezes o que representa o menor salário no Estado,
tenham a consciência e o compromisso de congelar os seus
salários até que os salários mais baixos possam corresponder
ás necessidades mínimas dos trabalhadores mineiros. Essa
deveria ser a atitude da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.
Quero, companheiros e companheiras, Deputados e Deputadas,
levantar uma questão de fundamental importância, neste
momento. Eu disse, na reunião extraordinária da manhã, que a
situação em que se encontra este Estado não é resultado da
atuação do atual Governo Hélio Garcia. O atual Governo
representa muito o anterior Governo Hélio Garcia. Quero
lembrar aqui o caso MinasCaixa. Houve um desemprego enorme
com o fechamento dessa instituição. O Governador Hélio
Garcia tem uma parcela de responsabilidade pelo fechamento
da MinasCaixa e pelo seu fracasso. O Governador Hélio Garcia
tem também uma parcela de responsabilidade pelo sofrimento
dos trabalhadores deste Estado. E, neste momento, ele tem
uma grande e grave responsabilidade. Tem de tomar medidas
imediatas. Não pode protelar mais a discussão de uma
política salarial justa, de uma política salarial segundo a
qual os que ganham mais não tenham salários que aviltam os
que ganham menos. E fundamental, neste instante, que haja
um esforço por parte do Governo, por parte de todos nós,
para se defender uma política salarial que proponha que os
que ganham menos possam ganhar de acordo com o que determina
a Constituição Federal, de acordo com o que determina a
Constituição Estadual. Existem Deputados que são muito
zelosos na defesa do cumprimento do Regimento Interno e das
leis, mas só quando interessa a eles.
E fundamental, companheiros e companheiras, que neste
momento haja um esforço coletivo, inclusive nosso, dos
trabalhadores do Estado de Minas Gerais, para se arrancar
este Estado da situação de miséria, de injustiça e de
sofrimento em que ele se encontra. Só assim poderemos
aproximar mais o povo sofrido, espoliado, expropriado das
regiões mais pobres do Estado, daquelas regiões que são mais
aquinhoadas e mais bem servidas. Não é possível continuarmos
assistindo ao Governo sempre justificando a recessão, sempre
justificando esse estado de coisas, sem vermos atitudes
concretas a serem tomadas. O que vemos é grassar no Estado a
cólera, a leishmaniose, a esquistossomose e a doença de
Chagas. Não é possível mais, companheiros e companheiras,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, assistirmos à continuação
desse estado de miséria em que se encontram os professores
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deste Estado. E, aqui, meu caro Deputado Ermano Batista,
reconhecemos que a matéria-prima deste Estado é o homem, é o
ser humano e, no entanto, continuamos assistindo ao fato de
os professores receberem salários aviltantes, indignos e
insuficientes. Se quisermos realmente resgatar a dignidade
deste Estado, muito mais do que investir na Fernão Dias e no
Jaíba, devemos investir nos professores, na educação, na
saúde, na qualidade de vida e em habitações dignas.
Meu caro Deputado Anderson Adauto, não podemos continuar
elaborando relatórios, não podemos continuar denunciando as
imensas irregularidades que existem neste Estado, como as
irregularidades da MinasCaixa, do CREDIREAL, da RURALMINAS e
outras que existem em tantos outros setores da administração
pública. Esses relatõrios, meu caro Deputado Romeu Queiroz,
são encaminhados ao Governo e não vemos atitudes concretas
de combate à corrupção, atitudes firmes de combate ao
desperdício. Temos que exigir isso com força e com
disposição, porque, senão não conseguiremos nunca que a
justiça chegue ao Estado de Minas Gerais.
Eu, sinceramente, participo deste momento de obstrução na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com a
esperança de que os Deputados eleitos pelo povo mineiro não
sigam os interesses do Governador Hélio Garcia, mas os
interesses de seus eleitores.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais pessoas presentes nas galerias, realmente, a luta dos
trabalhadores do Estado de Minas Gerais é justa, merece o
nosso apoio e é por isso que estamos pleiteando que os
Líderes dos partidos que apóiam o Governo nesta Casa apóiem
também as negociações, para que sejam atendidas as justas
reivindicações dos funcionários públicos estaduais.
Eu não poderia, entretanto, deixar de me referir, nesta
tribuna e nesta data, ao triste episódio que comemoramos
hoje, que é exatamente o golpe militar de lg de abril de
1964. Os historiadores oficiais fizeram questão de registrar
a data do golpe como sendo 31 de março, mas, na verdade, ele
ocorreu em lg de abril. E com muita tristeza e preocupação
que lemos na "Folha de São Paulo", de 30 de março de 1993,
declaração - já comentada pelo nobre amigo e colega Marcos
Helênio - do General Euclides Figueiredo propondo a volta da
ditadura ao nosso Pais e defendendo a ditadura como solução
para os angustiantes problemas que nos afligem.
Freqüentemente afirmamos que estamos colhendo os frutos
plantados pela ditadura, quais sejam, a dívida externa, a
destruição do Estado e a corrupção. E por isso que devemos
nos manifestar sempre contra esse período que nos atormenta.
Para todos os socialistas deste Pais é muito triste o que

ocorreu entre 1964 e 1965, com a prisão de vários líderes
dos trabalhadores e de vários Deputados. A ditadura veio
atingir seu ponto máximo em 1968 e 1969, com a cassação de
mandato dos representantes do povo brasileiro no Congresso
Nacional e nesta Casa. Nunca vamos conseguir saldar nossas
dividas com o companheiro José Gomes Pimenta, o Dazinho, que
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hoje está doente. Recomendo, inclusive, aos seus
companheiros e amigos socialistas que façam uma visita ao
Dazinho, que passa por um momento difícil de sua vida,
praticamente inutilizado por um acidente, mas que continua
lúcido, com a consciência atenta, acompanhando e apoiando,
tenho certeza, a luta de vocês, como apoiou em 1962. em 1963
e em 1964. Foi cassado com voto favorável dessa pessoa que,
hoje se encontra no Palácio da Liberdade, o Sr. Hélio
Garcia, que, naquela época, era Deputado Estadual e votou a
favor da cassação do mandato do Dazinho.
Acho também que a oportunidade é muito boa para tecermos
alguns comentários sobre as vantagens do sistema
parlamentarista de governo em relação ao presidencialismo.
Temos, agora, nesse sistema de governo a oportunidade de nos
encontrar cara a cara com o Governador do Estado como vocês
estão se encontrando, hoje, com os Srs. Deputados? Isso é
muito raro. E por isso que nós do Partido Socialista
Brasileiro defendemos o parlamentarismo. No parlamentarismo,
essa pressão que hoje é possível aqui na Assembléia é
possível sempre. E o Primeiro-Ministro teria de vir aqui
para explicar aos Deputados que o apóiam e também àqueles
que fazem oposição ao Governo o porquê das suas razões e das
suas ações.
No presidencialismo, infelizmente, isso não ocorre. O
Governo fica dentro do seu palácio e se recusa a discutir
com o povo. O Presidente da República então, nem se fala.
No parlamentarismo a questão é diferente, porque os
Deputados estão permanentemente em contato com o povo, e o
Primeiro-Ministro tem a obrigação de enfrentar a pressão
popular.
E importante que se faça, neste momento, uma reflexão sobre

a importância de um governo parlamentar, prircipalmente num
Pais que tem uma tradição autoritária, onde os Prefeitos, os
Governadores e o Presidente da República governam seus
municípios, seus Estados e o Pais como se fossem suas
propriedades. Isso tem de acabar. E o passo rumo ao fim
dessa situação é a mudança do sistema de governo. E evidente
que não resolve, mas é um passo, porque os parlamentares são
mais sensíveis à pressão popular do que os membros do
Executivo. Precisamos manter aberto o Legislativo.
Tivemos informação a respeito das declarações do General
Eucl ides Figueiredo de que, a cerca de 15 dias, 200
generais se reuniram no Clube Militar do Rio de Janeiro para
falar da necessidade de se voltar à ditadura no Brasil. Isso
tem que ser denunciado todos os dias e todas as horas. A
ditadura não resolve nada. A democracia é o caminho. A
ditadura colocou na prisão companheiros nossos que lutavam
por liberdade e pela defesa do funcionário público. Isso
trouxe nosso País a essa situação de miséria em que nos
encontramos hoje.
Na semana passada esteve nesta Casa o Presidente do

Sindicato da Construção Pesada de Minas Gerais, Dr. Jamil.
Foram feitas a ele algumas perguntas. Perguntei a ele se as
empreiteiras estavam recebendo do Governo do Estado. Ele
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respondeu que sim. Então, o Governo tem dinheiro para pagar
as empreiteiras e não tem para pagar o funcionalismo
público. Isso mostra o verdadeiro lado desse Governo. E
todos esses questionamentos são possíveis no parlamento, na
Assembléia Legislativa e no Congresso Nacional. E preciso
esclarecer a população brasileira.
Estive ausente do Plenário esta manhã, porque estava
questionando o Dr. João Camilo Pena, que foi ministro na
época da ditadura, uma vez que ele defendia idéias muito
perigosas a meu ver, como a retomada do crescimento, o
desenvolvimento do capitalismo e a abertura do Brasil para o
capital internacional. Fizemos a ele a seguinte pergunta:
Sr. Ministro, quais foram os benefícios que o capital
internacional trouxe para o Brasil naquele período em que
entrou abertamente em nosso País? Sabemos que foi a divida
externa, a exploração e a miséria. Esse é o benefício que o
capital estrangeiro traz. Precisamos de retomar, de
continuar e de aprofundar a luta pelo socialismo e pela
denúncia do capital estrangeiro, bem como de denunciar este
Governo, que defende o interesse das minorias, dos
empresários e não o interesse do povo. Este Governo destrói
a máquina pública, e teremos muito trabalho para reconstrui-
la.
E por esse motivo que apoiamos esse movimento. Não é fácil

construir uma administração pública, uma equipe como a da
FEBEM, da Secretaria da Agricultura ou da Secretaria da
Educação. E com a diminuição do poder aquisitivo dos
servidores , o que acontecerá? Os melhores servidores terão
que abandonar seus empregos para procurar uma colocação em
outros postos, com prejuízo para a população do Estado e em
beneficio único e exclusivo daqueles que continuam ganhando,
como sempre ganharam, com essa situação: os grandes
empreiteiros, as grandes multinacionais e os grandes
especuladores. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Antônio Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, devido
à falta de quorum, solicito a suspensão imediata da
reunião.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Ermano Batista.
O Deputado Ermano Batista - Solicito a V. Exa. que seja
feita a recomposição de "quorum.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de verificação de
quorum. A Presidência solicita ao Sr. 3g-Secretário que
proceda à chamada para recomposição de quorum.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 Deputados.
Portanto, há quorum para o prosseguimento dos trabalhos.
Com a palavra, para discutir o parecer, o Deputado Marcos
Helênio, que dispõe de dez minutos.
- O Deputado Marcos Helênio - Profere discurso, que será

publicado em outra edição.



2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado a esta fase,
a Presidência passa á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Gilmar Machado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estaremos a
partir de agora debatendo um assunto extremamente sério e
importante. As pessoas que vieram até aqui vão acompanhar, e
é preciso que tenhamos quorum" para o debate. Se tivermos
"quorum" para o debate, posteriormente estaremos com
"quorum" qualificado e poderemos encaminhar as discussões.
Então, solicitaria ao Sr. Presidente a recomposição do
"quorum", para que possamos ter a informação do Relator e
analisá-la.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do ilustre
Deputado Gilmar Machado. Esta Presidência, verificando de
plano a inexistência de "quorum e tendo em vista a
urgência da matéria a ser votada, solicita ao Sr. Secretário
que proceda á chamada para a recomposição do "quorum".
O Sr. Secretário (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 43 Deputados.
Portanto, há quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos.
Vem à Mesa requerimento do ilustre Deputado Agostinho
Patrus, Líder do BRD, nos seguintes termos: "O Deputado que
este subscreve requer a V. Exa. a palavra, pelo art. 71 do
Regimento Interno, para, nos termos do seu parágrafo único,
transferi-Ia ao Deputado Anderson Adauto.
Tendo em vista que o Projeto de Lei np 1.213/93, a ser

apreciado agora, depende do parecer do Relator designado em
Plenário, e que este iecessita de mais 30 minutos para
ultimá-lo, a Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador, Deputado Anderson Adauto, o prazo de 25 minutos para
fazer uso da Tribuna.
- O Deputado Anderson Adauto profere discurso, que será

publicado em outra edição.
Questão de Ordem

- O Deputado Antônio Carlos Pereira suscita questão de
ordem, que será publicada em outra edição.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Tendo em vista a questão de ordem
levantada pelo ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira, esta
Presidência suspende a reunião por 15 minutos, para que as
Lideranças mantenham entendimentos em alto nível. Que Deus
nos ajude a encontrar uma solução!

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de
Lei ng 1.213/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos símbolos, dos níveis de
vencimento e dos proventos do pessoal civil e militar do
Poder Executivo e dá outras providências. A Comissão de

M
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Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, com as
Emendas do no 1 ao 11, que apresentou. A Comissão de
Administração Pública opinou pela aprovação do projeto, com
as Emendas do flQ 1 ao 11, da Comissão de Justiça, e com as
Emendas do nQ 12 ao 14, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto,
com as Emendas do ng 1 ao 11, da Comissão de Justiça; do ng
12 ao 14, da Comissão de Administração Pública, e do flQ 15
ao 17, que apresentou. Emendado o projeto em Plenário,
voltou à Comissão de Administração Pública, que perdeu prazo
para emitir seu parecer. Designado Relator em Plenário, pela
Presidência, o ilustre Deputado Dilzon Meio vai emitir seu
parecer.

Questões de Ordem
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, tendo em
vista que a proposta apresentada pelo Deputado Antônio
Carlos Pereira, Líder do PT, não obteve apoio das
Lideranças; considerando a gravidade do momento;
considerando a necessidade e a responsabilidade de
caminharmos juntos para um acordo, propomos que se suspenda
a sessão e que todos os Lideres desta Casa se dirijam ao Sr.
Governador solicitando a abertura das negociações
imediatamente.
O Sr. Presidente - A Deputada Maria José Haueisen quer

apresentar questão de ordem?
A Deputada Maria José Hauelsen - Sim, Sr. Presidente, mas
depois que V. Exa. der resposta ao pedido do Deputado
Roberto Carvalho.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente,
gostaria de lembrar que há um requerimento de minha autoria
propondo a suspensão da reunião, o qual deve ser submetido
ao Plenário.
O Sr. Presidente - Sobre a mesa, existem dois requerimentos
que, oportunamente, serão apreciados pelo Plenário.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, um
deles diz respeito a esta discussão que estamos tendo agora.
A oportunidade é agora, já.
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao ilustre
Deputado Antônio Carlos Pereira que o momento da apreciação
dos requerimentos é após a leitura do parecer do Relator.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, a minha
questão de ordem está condicionada à resposta de V. Exa. à
solicitação do Deputado Roberto Carvalho, que ainda não foi
dada.
O Sr. Presidente - Esta Presidência já atendeu ao
requerimento do nobre Deputado Antônio Carlos Pereira quando
suspendeu a reunião para que as Lideranças encontrassem uma
maneira de resolver o impasse, o que não foi possível. Por
isso, já não vejo razão para protelarmos a votação.
A Deputada Maria José Haueisen - Estou evocando o art. 71
do Regimento Interno, que está assim redigido: "Art. 71 -
Será facultado a qualquer dos Lideres, em caráter
excepcional, salvo quando houver matéria a ser discutida ou
votada, referente a proposta de emenda à Constituição, veto



ou projeto, usar da palavra pelo tempo que o Presidente da
Assembléia prefixar, a fim de tratar de assunto relevante e
urgente ou responder a critica dirigida à Bancada ou ao
Bloco Parlamentar a que pertença.
Parágrafo único - Quando o Líder não puder ocupar a tribuna
poderá transferir a palavra a um dos seus respectivos Vice-
Lideres ou a qualquer de seus liderados'.
O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem da
Deputada Maria José Haueisen, a Presidência tem a esclarecer
que o deferimento do requerimento do ilustre Líder do BRD só
foi possível tendo em vista que, naquele momento, havia um
pedido de prazo do Relator, que não se encontrava em
condições de emitir seu parecer. Como S. Exa., no momento,
se encontra em condições de fazê-lo, a Presidência indefere
a solicitação formulada pela nobre Deputada Maria José
Haue i sen.
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Antônio Carlos

Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Exatamente com o mesmo
fundamento com que a Deputada Maria José Haueisen encaminhou
sua questão de ordem, qual seja a necessidade de assegurar
igualdade de direitos aos partidos e blocos, solicito a esta
Presidência que considere junto ao Deputado Relator a
possibilidade de se adiar a apresentação do seu parecer
pelos mesmos 30 minutos que o Deputado Anderson Adauto
ocupou esta tribuna, para que a companheira Maria José
Haueisen, na condição de Líder da Minoria, também possa
fazê-lo.
O Sr. Presidente - Esta Presidência indaga ao Relator se,
neste momento, ele se encontra em condições de emitir seu
parecer.
C Deputado Díizon Meio - Perfeitamente, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado Dilzon

Melo.
Leitura do Parecer Oral

O Deputado Dilzon Meio - Nós entendemos, Sr. Presidente,
que a solução não se encontrará na aprovação deste projeto.
Todos nós entendemos que a solução virá através do plano de
salários de que os funcionários necessitam. Entretanto,
está para ser votado um projeto do Sr. Governador, e é sobre
ele que queremos proferir o nosso parecer.
Gostaríamos de informar às galerias que os Srs. Deputados
irão votar tendo em vista o relatório que será apresentado,
e, assim sendo, solicitamos ás pessoas das galerias que nos
concedam alguns minutos de silêncio, para que os Srs.
Deputados entendam aquilo que está sendo lido no relatório e
sobre ele se manifestem, evitando dificuldade de
entendimento ou votações dúbias.
E necessário que se faça, pelo menos, o silêncio necessário
para o relato, e todos possam, conscientemente, emitir o seu
voto. (- Lê:)
PARECER ORAL SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM PLENARIO PARA

O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI NQ 1.213/93
(Nos Termos do Art. 147,	2Q do Regimento Interno)
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Relatório
O Projeto de Lei ng 1.213/93, de autoria do Governador do

Estado, dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos
símbolos, dos níveis de vencimentos e dos proventos do
pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá outras
providências.
Publicado em 23/1/93, foi o projeto distribuído ás

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública, de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em
regime de urgência, nos termos regimentais, ocasião em que
recebeu parecer favorável, em reunião conjunta com as
Emendas do flQ 1 ao 17.
Esgotado o prazo para exame do projeto, nas comissões

técnicas, vem a matéria a Plenário, em turno único, para,
segundo o disposto no art. 147, f 2g, do Regimento Interno,
receber parecer.

Fundamentação
Inicialmente, gostaríamos de enfatizar que esta Relatoria

aceitou a incumbência de elaborar este parecer em virtude da
constituição de uma comissão tripartite, formada por membros
do Executivo, do Legislativo e dos servidores públicos, cuja
finalidade é a implantação de uma política salarial para os
funcionários públicos do Estado de Minas Gerais.
Assim sendo, passamos a analisar as emendas apresentadas

em Plenário ao Projeto de Lei ng 1.213/93, emitindo sobre
elas o presente parecer.
A Emenda flQ 18, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, envolve

questão referente ao direito de apostilamento, de que trata
a Lei ng 9.532, de 30/12/87.
Trata-se de emenda totalmente estranha ao objeto do

projeto, uma vez que cuida de assunto que deve ser
disciplinada em lei especifica. Somos pela sua rejeição.
A Emenda flQ 19, do Deputado Tarcísio Henriques, propõe a

elevação dos valores dos vencimentos dos cargos do Quadro da
Defensoria Pública, constantes no Anexo VI, que acompanha a
proposição original.
Não obstante a preocupação do autor em melhorar os

vencimentos das categorias acima referidas, deixamos de
acolher a presente emenda, uma vez que, ao fixar remuneração
de servidores da administração direta, contraria o disposto
no art. 66, III, 'b", da Carta Estadual, que assegura ao
Governador do Estado a iniciativa privativa para dispor
sobre a matéria.
As Emendas ngs 20 e 21, dos Deputados Jorge Hannas e

Anderson Adauto, respectivamente, propõem a supressão do
art. 15 do projeto. Esclarecemos que o Governador do Estado,
por meio da Mensagem ng 330/93, solicitou a esta Casa a
supressão do referido artigo, providência tomada pela
Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou a Emenda
ng 3. Em razão do exposto, consideramos as Emendas nos 20 e
21 prejudicadas, por tratarem de disposição já aprovada, nos
termos do art. 287, VI, do Regimento Interno.
A Emenda flQ 22, do Deputado Bonifácio Mourão, tem o

propósito de estender aos servidores que se aposentaram no
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cargo ou função pública de Professor ou de Regente de
Ensino, a gratificação de incentivo à docência, conhecida
como 'pó-de-giz", motivado pelo disposto no 4g do art. 36
da Constituição Estadual.
O exato entendimento do que sejam as gratificações

atribuídas aos servidores é de suma importância para o exame
da matéria.
Com efeito, conforme já destacado no parecer para o lg
turno sobre a proposição original, à luz dos ensinamentos do
administrativista Hely Lopes Meirelies: "As gratificações
são vantagens pecuniárias concedidas por reciproco interesse
do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias,
que não se incorporam automaticamente ao vencimento, sem
gerar direito subjetivo à continuidade de sua percepção..."
("In": "Direito Administrativo Brasileiro", 16 ed. São
Paulo, "Revistados Tribunais", 1989).
Nesse assunto, veremos também os ensinamentos de Oswaldo

Aranha Bandeira de Meio: "Gratificações são vantagens de
caráter transitório, "pro labore faciendo", por isso jamais
aderem ao vencimento ou remuneração, pagas em razão de
circunstâncias especiais. As gratificações são
contraprestações de serviços excepcionais, prestados pelo
funcionário, portanto, contingentes a determinados momentos
da atividade funcional, de caráter extraordinário, em
condições diferentes e com maiores riscos de ônus, que o
trabalho comum do cargo de que o funcionário é titular".
("In": "Princípios Gerais de Direito Administrativo", led.
Rio de Janeiro, Forense, 1969, v. II, p. 434).
Passemos, agora, à interpretação do f 4g do art. 36 da

Carta mineira, que estabelece a extensão, aos inativos, de
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade, mesmo quando decorrentes da
transformação ou da reclassificação do cargo ou função em
que se deu a aposentadoria, na forma da lei.
A melhor inteligência do preceito constitucional citado, à
luz dos conceitos anteriormente colocados, é a de que tal
extensão não é automática, já que o preceito não é auto-
aplicável, pois sempre depende de lei.
Entendemos, assim, que, quando se tratar de gratificações

de caráter geral concedidas a todos os servidores da ativa,
sem a exigência de condições excepcionais, essas deverão ser
estendidas aos aposentados, a fim de que não se permita à
Administração o uso da concessão de vantagens sem nenhum
critério ou parâmetro como meio de aumentar somente os
vencimentos dos servidores da ativa.
Diante de tais considerações, manifestamo-nos contrários à

proposta contida na Emenda ng 22, uma vez q ue a gratificação
de incentivo à docência está condicionada a determinados
requisitos, a saber: que o Professor e o Regente de Ensino
estejam no efetivo exercício da regência de turmas ou de
aulas. Somos, portanto, pela sua rejeição.
Quanto à Emenda ng 23, também de autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, que propõe a incorporação aos proventos da
aposentadoria da gratificação concedida a titulo de
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dedicação exclusiva ao Diretor de Escola e ao Inspetor
Escolar, somos contrários a ela, pelas mesmas razões
apresentadas à Emenda no 22.
Com os mesmos fundamentos deixamos de acolher a Emenda ng
24, do Deputado Bonifácio Mourão, que objetiva a

incorporação das gratificações relativas aos biênios,
concedidas aos Professores e Regentes de Ensino, aos
proventos de aposentadoria, retroativa à data da promulgação
da Carta Federal
Em relação à Emenda ng 25, do Deputado José Militão, que
propõe a progressão ao último grau para os ocupantes de
cargos do Quadro Permanente a que se refere a Lei no 6.762,
de 23/12/75, que tenham completado 30 (trinta) anos de
serviço público estadual, esclarecemos que em face da sua
aplicação implicar aumento de despesa sem indicação da
respectiva receita, contrariando o disposto no art. 68,
inciso 1, da Constituição Estadual, deixamos de acolhê-la.
A Emenda no 26, também de autoria do Deputado José Militão,
que visa estender aos inativos a gratificação de Apoio à
Atividade Educacional. Trata-se de uma gratificação a que
se refere o art. 6Q do projeto original, atribuída aos
servidores do Quadro Permanente de que trata o Decreto ng
16.409, de 10/7/74, lotados e em exercício na Secretaria de
Estado da Educação, a partir de 10/1/93.
No tocante à emenda em tela, entendemos que, ainda que a
referida gratificação tenha sido atribuída somente aos
servidores em exercício da Secretaria de Estado da Educação,
não se estabeleceu nenhuma condição especial entre os
servidores da ativa para seu auferimento, configurando-se,
portanto, em um aumento de vencimento para os servidores
daquela Secretaria, sem estendê-lo aos aposentados. Em razão
disso, acatamos a emenda proposta por considerá-la justa e
oportuna.
Ainda de autoria do Deputado José Militão, a Emenda ng 27
propõe estender ao Assistente Técnico Fazendário a
gratificação de estímulo à produção individual atribuída aos
Fiscais de Tributos Estaduais e aos Agentes Fiscais de
Tributos Estaduais. Rejeitamos a referida emenda pelas
mesmas razões apresentadas à Emenda ng 22.
A Emenda nQ 28, do Deputado Ermano Batista simplesmente

dilata para 180 (cento e oitenta) dias o prazo previsto nos
arts. 13 e 15, parágrafo único da Lei 10.827, de 23/7/92,
que trata da transferência dos ocupantes de cargos de
provimento em comissão do Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado de Assuntos Metropolitanos e
conseqüente extinção dos cargos. Somos pela sua aprovação,
na forma da Subemenda ng 1 à Emenda no 2, abaixo transcrita.
A Emenda nQ 29, do Deputado Alvaro Antônio Dias, tem por
escopo alterar o percentual da gratificação de função para o
cargo de Supervisor Pedagógico, instituída por meio da
Emenda nQ 7, por solicitação do Governador do Estado.
Trata-se de matéria que encontra sua justificativa na
necessidade de se promover a constante valorização de todas
as áreas conexas ao ensino público, o que inclui,



certamente, a questão da remuneração dos servidores, razão
pela qual acatamos a proposição.
As Emendas ngs 30 e 31, do Deputado Antônio Carlos Pereira,

objetivam reajustar os vencimentos dos servidores públicos
civil e militar do Poder Executivo, a partir de abril do
corrente ano, até se atingir o nível real de vencimentos que
tinham em outubro de 1986, e estabelecer critérios de
reajustes, através de uma política salarial.
Entretanto, não obstante a importância do conteúdo das
referidas emendas, conforme já salientamos neste parecer, o
assunto deverá ser tratado pela Comissão composta por
membros do Executivo e do Legislativo e pelos servidores do
Estado, ocasião em que o nobre parlamentar poderá apresentar
sugestões relativas ao teor das emendas ora apreciadas. Em
razão do exposto, somos pela sua rejeição.
São, ainda, de autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira,

as Emendas do ng 32 ao 36.
As Emendas nos 32, 34 e 35 também estão relacionadas com a
política salarial de servidores, razão pela qual somos
conduzidos a rejeitá-las pelos mesmos argumentos expedidos
no exame das Emendas ngs 30 e 31.
Já as Emendas ngs 33 e 36, tratam, respectivamente, da
concessão de vale-transporte e vale-refeição, matéria já
regulamentada pelo Poder Executivo.
Entendemos que somente o Chefe do Executivo tem condições
de fixar valores para os referidos benefícios, tendo em
vista a conveniência administrativa e disponibilidade
financeira do Tesouro Estadual. Somos, portanto, pela sua
rejeição.
A Emenda no 38 é de minha autoria, por sugestão do Deputado

Anderson Adauto, e altera a redação do f 4o da Lei no 8.517,
de 9/1/84, modificado pelo art. 5, da Lei ng 9.831, de
4/7/89, que exclui da contagem de tempo de exercício na
regência, de turnos ou de aulas, por biênio, os períodos de
licença e afastamentos de qualquer natureza, salvo o período
de férias regulamentares.
Entendemos que a ressalva deva ser estendida à licença-
maternidade, uma vez que não se pode discriminar aquela
professora que se afastou temporariamente do exercício do
magistério para exercer um direito que lhe foi
constitucionalmente assegurado.
Quanto à Emenda ng 40, do Deputado Ermano Batista,
esclarecemos que o seu conteúdo envolve questão referente ao
direito de apostilamento para fins de aposentadoria, matéria
que deve ser disciplinada em lei específica. Somos,
portanto, pela sua rejeição.
Em virtude de entendimentos mantidos com a Liderança do

Governo nesta Casa, apresentamos as Emendas ns 42 e 43.
A Emenda flQ 42 substitui a tabela do Anexo III do projeto
em tela pela tabela ora inclusa, e a Emenda de ng 43
disciplina o reajuste do pessoal de autarquias e fundações
públicas, garantindo-lhes, no mínimo, o vencimento
correspondente, na tabela do Quadro Permanente, ao
respectivo nível de escolaridade.
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Em virtude da apresentação das referidas emendas,
consideramos prejudicadas as Emendas nos 37 e 39, de minha
autoria, e 41, de autoria do Deputado Ajalmar Silva, que
tinham por escopo novos valores de vencimentos para os
servidores públicos estaduais, das administrações direta e
indireta.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação das Emendas de ngs

26, 29 , 38, e das Emendas ngs 42 e 43 e da Subemenda ng 1
à Emenda ng 2 que apresentamos abaixo, pela rejeição das
Emendas ngs 18. 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36 e 40, ficando prejudicadas as Emendas ngs 20, 21,
28, 37, 39 e 41

EMENDA NQ 42
Substitua-se o Anexo III do projeto, e os Anexos de VIII a
XVIII pelos Anexos III e de VIII a XVIII, inclusos neste
parecer.

EMENDA No 43
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
Art. 12 - Aplicam-se aos símbolos e níveis das tabelas de

vencimento dos servidores dos Quadros de Pessoal das
autarquias e fundações os índices percentuais previstos no
art. 3g desta lei e a incorporação da Gratificação de Apoio
ao Executivo, à vista do disposto no art. 7g desta lei,
observadas as mesmas datas de vigência.

lg - Fica garantido ao pessoal das autarquias e fundações
públicas, no mínimo, o vencimento estabelecido para o
Quadro Permanente, de que trata o Decreto ng 16.409, de
1974, em relação à classe inicial de cada nível de
escolaridade.

- O valor resultante do disposto no parágrafo anterior
será devido a titulo de vantagem pessoal, sobre a qual
incidem os adicionais por tempo de serviço, aplicando-lhes,
ainda, o disposto no 2g do art. Bg desta lei.

30 - O valor do abono-família para os servidores das
fundações e autarquias á o fixado no artigo 5g desta lei,
observada a mesma vigência.'.

SUBMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 2
Art. 16 - Os prazos previstos nos arts. 13 e 15, parágrafo
único da Lei ng 10.827, de 23 de julho de 1992, ficam
prorrogados por 180 (cento e oitenta) dias.
Sala das Reuniões, lQ de abril de 1993.

OFÍCIO
Belo Horizonte, 31 de março de 1993.

Sr. Deputado:
Conforme entendimentos mantidos com essa Liderança do

Governo, autorizo a apresentação de duas emendas ao Projeto
de Lei ng 1.213/93, que versa sobre a recomposição e o
reajustamento dos vencimentos dos servidores públicos
estaduais.
A primeira substitui a tabela do Anexo III do projeto pela
tabela ora inclusa, a reajustar os níveis de vencimento, de
março, do pessoal do Quadro Permanente, de que trata o
Decreto ng 16.409, de 1974.



A segunda disciplina o reajuste do pessoal de autarquias e
fundações públicas, garantindo-lhes, no mínimo, o vencimento
correspondente, na tabela do Quadro Permanente, ao
respectivo nível de escolaridade.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e consideração.
Atenciosamente,
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.
Este é o parecer que fizemos, Sr. Presidente. Agradeço o
silêncio feito pelas galerias. Submeto o parecer à
apreciação da Casa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, antes da
votação do requerimento pelo adiamento da discussão,
gostaria de ser instruído sobre como proceder. Antes de
utilizar o nosso espaço para o encaminhamento da votação,
bem como das emendas, teremos a possibilidade de obter
informações do Relator quanto ao seu relatório? Gostaria de
que esta Presidência e sua assessoria prestassem os
esclarecimentos necessários.
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao ilustre
Deputado Gilmar Machado que, o Relator se assim entender,
poderá prestar esclarecimentos quando do encaminhamento da
votação.
Vem á Mesa requerimento do ilustre Deputado Romeu Queiroz,
em que, na forma regimental, solicita seja o Projeto de
Lei nQ 1.213/93 votado, de imediato, pelo processo
simbólico, em seu todo, não sendo permitidos destaques de
dispositivos e emendas.
Esta Presidência esclarece que também está sobre a mesa
requerimento do ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira,
pedindo o adiamento da votação do Projeto de Lei ng
1.213/93. Como o requerimento do ilustre Deputado Romeu
Queiroz é mais abrangente, será votado em primeiro lugar.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado

Antônio Carlos Pereira, pelo prazo de cinco minutos.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Peço a palavra pela

ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem o Deputado

Antônio Carlos Pereira.
Questões de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, quando
da apresentação da nossa questão de ordem, a Presidência
informou que o nosso requerimento seria objeto de votação
tão logo o Relator encerrasse a apresentação do parecer. Foi
essa a informação da Presidência. Em função disso, exigimos
que o nosso requerimento seja encaminhado agora. O
requerimento do Deputado Romeu Queiroz não é mais amplo, mas
sim uma iniciativa autoritária. O que o Deputado Romeu
Queiroz requer é que não seja permitido destaque. S. Exa.
sabe disso, e o Sr. Presidente também sabe. Se a maioria
aqui presente e o Líder do Governo querem fazer valer essa
maioria, que não o façam violentando as regras que esta
mesma Assembléia criou.
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Nós acataremos qualquer resultado manifestado pela maioria,
mas isso não pode ser feito à custa de expedientes
casuísticos e autoritários, à custa de se desrespeitar nossa
inteligência. O que queremos é que nosso requerimento seja
votado. Se ele for derrotado, acataremos o resultado. Mas o
requerimento do Deputado Romeu Queiroz, nos termos em que
está posto, não pode sequer ser aceito pela Mesa. A Mesa não
tem autoridade para violentar o Regimento. O Regimento nos
assegura a discussão dos destaques, dos artigos do projeto,
das emendas a esse projeto e dos seus anexos. Enquanto isso
for possível, faremos essa discussão aqui dentro.
Então, nós exigimos, em nome do Regimento, que se faça

aquilo que o Sr. Presidente se comprometeu a fazer diante de
todos nós.
O Sr. Presidente - Esta Presidência volta a esclarecer ao
ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira que o requerimento
do Deputado Romeu Queiroz é mais abrangente. Além disto, foi
apresentado simultaneamente ao de S. Exa.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, nosso Regimento
diz que, para a votação, temos de ter um encaminhamento e
uma ordem. A ordem de chegada do requerimento tem de ser
colocada. Não pode haver alteração na ordem.
Gostaria de saber em que artigo do Regimento V.Exa. se
baseou para colocar em primeiro lugar um requerimento que
chegou depois de outro. Que artigo do Regimento lhe permite
fazer isso?
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece, mais uma vez,
ser entendimento da Mesa que sempre que dois requerimentos
versarem sobre o mesmo assunto e um for mais amplo do que o
outro aquele terá preferência. No caso em espécie, há que se
considerar também a simultaneidade na apresentação das
proposições.
O Deputado Gilmar Machado - Qual é o artigo que dispõe
sobre isso? O requerimento apresentado pelo Deputado Antônio
Carlos Pereira versa sobre um assunto, e o outro
requerimento é diferente do dele. E distinto. Então,
gostaria que fosse esclarecido qual o artigo que amparou
essa posição.
O Sr. Presidente - A Presidência vai ler o que dispõe o
art. 283, parágrafo único: Apresentados simultaneamente
requerimentos que tiverem o mesmo objetivo, a preferência
será decidida pelo Presidente da Assembléia.
O Deputado Gilmar Machado - Qual é o artigo? Gostaria que

fosse lido primeiro o artigo.
O Deputado Roberto Carvalho - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, em primeiro
lugar, nós requisitamos o registro do computador das horas,
dos momentos, dos minutos em que (... ) um requerimento
propõe adiamento, e o outro propõe votar agora. São
completamente diferentes.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado
Roberto Carvalho que não houve registro, mas 05
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requerimentos versam sobre a mesma questão, sendo um deles
mais amplo.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, se não houve
registro e se essa Presidência ( ... ) se o requerimento do
Deputado Romeu Queiroz no mesmo momento o requerimento do
Deputado Antônio Carlos Pereira, obviamente, pela
inteligência da Presidência, antes dele anunciar que o
requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira seria
discutido e votado após a leitura do relatório, teria essa
Presidência a obrigação de informar ao Plenário que o
requerimento que entraria para ser discutido e votado era o
do Deputado Romeu Queiroz. Como o requerimento do Deputado
Romeu Queiroz entrou agora, essa Presidência está aí
tentando manobrar e nós ( . . . ).
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Pela ordem, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Antônio Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - A Presidência informou,

quando da nossa questão de ordem, que havia requerimentos,
no plural, deste Deputado que fala no momento, no plural,
que seriam apreciados no momento oportuno. Este Deputado
voltou a este microfone e solicitou da Presidência
informações acerca do requerimento que tratava do adiamento
da votação. Essa Presidência informou que esse requerimento,
no singular, seria apreciado tão logo o Relator apresentasse
o seu parecer. Não há dúvida quanto a isso. Vou além. O art.
269 do Regimento Interno assegura a possibilidade de
adiamento. Portanto, eu gostaria de saber qual o dispositivo
regimental que, segundo a Presidência, impossibilita esse
adiamento. Qual é a base legal que o Deputado Romeu Queiroz
invoca para esse não-adiamento? Nós estamos ascegurados pela
lei.
Quero insistir em dois aspectos: primeiro, essa Presidência
informou que esse requerimento seria votado após a leitura
do relatório; segundo, a Presidência e sua assessoria sabem
que os nossos requerimentos entraram hoje, na parte da
manhã, e sabem também que o requerimento do Deputado Romeu
Queiroz entrou neste momento em Plenário.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência prorroga esta reunião por

mais duas horas.
Questão de Ordem

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Romeu Queiroz.
O Deputado Romeu Queiroz - O Sr. Presidente, o nosso
requerimento está embasado no art. 245, incisos V, VII e
VIII, do Regimento Interno. Mas eu peço licença á
Presidência para que o requerimento do Deputado Antônio
Carlos Pereira seja votado em primeiro lugar; em seguida,
seria votado o nosso requerimento.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, por liberalidade, vai
submeter a votação, em primeiro lugar, o requerimento do
Deputado Antônio Carlos Pereira. Em votação, o



requerimento.(- Os Deputados Maria José Haueisen e Ivo José
proferem discursos, que serão publicados em outra edição.)

Questão de Ordem
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o ilustre
Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. presidente, gostaria que
fosse feita a recomposição de quorum", para que possamos
dar prosseguimento aos trabalhos.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A Presidência
verifica, de plano, que estão presentes no Plenário apenas
33 Deputados. Solicita, por isto, ao nobre Deputado
Sebastião Helvécio, 4g-Secretário, que proceda à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 50 Deputados.
Portanto, há' quorum' para o prosseguimento dos nossos
trabalhos.
Com a palavra, o ilustre Deputado Roberto Carvalho.
- O Deputado Roberto Carvalho profere discurso, que será

publicado em outra edição.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - Esta Presidência registra a presença em
Plenário da ex-Vereadora Helena Greco.
- Os Deputados Antônio Carlos Pereira, Antônio Fuzatto,

Gilmar Machado, Adelmo Carneiro Leão, Raul Messias, Marcos
Helênio e Wellington de Castro proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado

Wellington de Castro que o requerimento deveria ter sido
apresentado até o momento em que foi anunciada a votação.
Portanto, a Presidência deixa de receber o requerimento do
nobre Deputado.

Questões de Ordem
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais pessoas presentes nas galerias, sabemos da
importância das votações na Constituinte Federal e do
acompanhamento, feito por toda a Nação brasileira, dos votos
dados pelos Deputados. Sabemos que o Departamento
Intersindical de Apoio Parlamentar registrou as posições dos
Deputados Constituintes. Inspirado naquele procedimento, em
1990, nós apresentamos uma emenda ao Regimento Interno da
Casa prevendo a instalação do painel eletrônico. Isso foi
concretizado pela Mesa da época. Acontece que o painel
eletrônico está instalado, e até hoje nós não o vimos
funcionando numa votação nem numa verificação de "quorum'.
Acontece que, no final da nossa gestão, existia um acordo de
Lideranças pelo qual as verificações de "quorum' seriam
feitas, experimentalmente. pelo painel eletrônico. Mas não
era uma exigência, porque havia a alegação de que os
Deputados, na época da eleição municipal, ficavam muito
ausentes. Depois veio o fato de os Deputados não estarem
habituados com o funcionamento do painel eletrônico. Eles



precisavam treinar. Foi feito o treinamento. Agora, já
estamos no ano de 1993, e o painel ainda não foi usado. Há
cerca de 15 dias apresentei questão de ordem sobre a
colocação em funcionamento do painel.
Então, com base no art. 309 do nosso Regimento Interno,
incluído nas suas Disposições Finais e Transitórias,
solicito que seja ativado, imediatamente, o painel
eletrônico, para que a sociedade mineira possa acompanhar o
posicionamento dos Deputados. E muito fácil, no ano que vem,
os Deputados irem para suas campanhas e afirmarem que lutam
pela justiça social, pelos pobres e pelos funcionários
públicos. Só que, na prática, o que define esse
posicionamento não é o discurso, e sim, o voto em Plenário.
E fundamental que esse instrumento, diga-se de passagem,
pago com o dinheiro público, seja colocado em funcionamento.
Sabemos que o painel eletrônico tem condições de transmitir
o resultado das votações e a posição de cada Deputado, em
questão de segundos, para todo o Estado, através do
magnífico sistema Assembléia On Line. E inimaginável nós
participarmos de uma votação tão importante sem o
funcionamento do painel eletrônico. Solicito de V. Exa. que
determine a imediata ativação do sistema eletrônico, para
que a sociedade mineira possa saber de que lado estão os
Deputados de Minas Gerais.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que as
providências cabíveis estão sendo tomadas para que o painel
eletrônico seja colocado em funcionamento.
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, dada a
relevância da matéria que será votada, gostaríamos de
solicitar a leitura do requerimento e o esclarecimento ao
Plenário de que aqueles ue votarem a favor do requerimento
do Líder do PT, Deputado Antônio Carlos Pereira, estarão
votando para que o projeto seja votado na terça-feira. Quem
votar contra votará na intransigência, na ausência de
diálogo e na negação.
O Sr. Presidente - A Presidência defere o requerimento do
Deputado Roberto Carvalho e solicita ao Secretário que
proceda à leitura do requerimento do Deputado Antônio Carlos
Pereira.
O Sr. Secretário - (- Lê o requerimento:)
O Deputado que este subscreve, com base no art. 269 do

Regimento Interno, requer de V. Exa. o adiamento da votação
do Projeto de Lei ng 1.213/93.
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Antônio Carlos Pereira.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento.
O Deputado Ivo José - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, por liberalidade,
concede a palavra ao nobre Deputado Ivo José.

Questão de Ordem
O Deputado Ivo José - Agradeço a liberalidade, mas gostaria
de apresentar esta questão de ordem, retornando ao art. 309
do Regimento Interno, que fala da verificação de votação,
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com a utilização do painel eletrônico. O art. 309 diz que,
na hipótese de verificação de voto, a presença poderá ser
confirmada pelo próprio Deputado através do painel
eletrônico, quando houver.'
Para completar a questão de ordem do Deputado Raul Messias,

gostaria de um esclarecimento. Gostaria de saber o valor do
custo da instalação do painel eletrônico, fornecido pela
eficiente assessoria da Presidência. Já que essa assessoria
é tão eficiente em dar respostas às questões de ordem,
gostaria de conhecer, neste momento, o valor, em cruzeiros,
referente à instalação do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Esta Presidência lamenta informar que
não tem condições, no momento, de informar o valor
solicitado pelo ilustre Deputado.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa). Rejeitado.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Peço verificação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência

vai proceder à verificação requerida. (- Procede-se à
verificação de votação.)
O Sr. Presidente - Votaram a favor 18 Deputados; 42
Deputados votaram contra. Está rejeitado o requerimento.
Em votação, o requerimento do ilustre Deputado Romeu

Queiroz.
O Deputado Gilmar Machado - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Gilmar Machado.
Questões de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Em primeiro lugar, Sr.
Presidente, gostaria de abordar o art. 244. Gostaria,
também, de esclarecer às galerias que nós votamos o
requerimento. Ainda não votamos o projeto. Vamos votar o
projeto ainda hoje, Sr. Presidente. O requerimento do
Deputado Romeu Queiroz diz ( ... ) Complementando a minha
questão de ordem, gostaria de que fosse permitida a leitura
do relatório. Gostaria de saber dessa Presidência qual
artigo do Regimento Interno possibilitou a inviabilidade da
apresentação e da votação destacada. O entendimento é claro.
O art. 245 do Regimento Interno, em seu inciso VIII, diz que
a votação de determinado processo é nominal. Gostaria de
saber qual artigo da Constituição a Presidência usou para
impedir a discussão e a avaliação do requerimento
apresentado pelo Deputado Romeu Queiroz. No meu entender,
votação por partes é uma coisa; votação destacada é outra
coisa.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilmar

Machado que o requerimento do ilustre Deputado Romeu Queiroz
foi embasado no art. 245, inciso VIII, c/c o inciso XVI.
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, o senhor não
respondeu (... ) Gostaria de que fosse dada uma resposta
sobre o que perguntei quanto ao art. 244, inciso XVII.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre Deputado
Gilmar Machado que o Requerimento do Deputado Romeu Queiroz
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está baseado no art. 245 e que de sua aprovação pelo
Plenário decorrerá a prejudicialidade dos requerimentos
fundamentados no art. 244.
O Deputado Gilmar Machado - Então, o art. 244 não vale, e

qualquer discussão que for feita pode substituir o art. 244.
O Sr. Presidente - Prevalece a decisão do Plenário, se for
incompatível com o que houver sido requerido, nos termos do
art. 244. Com a palavra, pela ordem, o Deputado Antônio
Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Gostaria de saber da
Presidência se o requerimento do Deputado Romeu Queiroz,
referente à votação nominal, chegou à Mesa. Eu creio que
este é o momento apropriado, antes da votação. Em segundo
lugar, quero informar que há uma lista de inscritos para o
encaminhamento desse requerimento.
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao ilustre
Deputado Antônio Carlos Pereira, que o pedido de interesse
da Bancada de S. Exa. chegou às nossas mãos depois de
anunciada a votação do Requerimento do Deputado Romeu
Queiroz. Por esse motivo, a Presidência deixou de receber a
referida proposição.
Com a palavra, para encaminhar o requerimento, o Deputado

Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos vivendo momentos nervosos, mas a
assessoria da Presidência cometeu um engano. O Dr. Antônio
Geraldo já orientou mal a V. Exa. , Sr. Presidente,
anteriormente, e agora volta a orientá-lo errado novamente.
Isso é um absurdo. A autoridade máxima desta Assembléia está
sendo confundida por uma assessoria errada. V. Exa. está mal
assessorado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria agora de
mencionar o inestimável e valoroso trabalho dos taquígrafos
desta Assembléia Legislativa, porque eles registrarão agora,
para a história de Minas Gerais, os nomes dos Deputados que
votaram a favor do requerimento do Deputado Antônio Carlos
Pereira. Foram 18 votos a favor. E muito importante que os
nomes desses 18 Deputados fiquem registrados nos anais desta
Casa e no "Diário do Legislativo'. Evidentemente que aqueles
42 Deputados que votaram contra poderão também vir à tribuna
e dizer por que assim votaram. Portanto, os 18 Deputados
que votaram a favor do requerimento foram: Maria Elvira,
José Maria Pinto, Wellington de Castro, José Militão,
Francisco Ramalho, Antônio Pinheiro, Maria José Haueisen,
Ivo José, Adelmo Carneiro Leão, Marcos Helênio, Roberto
Carvalho, Antônio Fuzatto, Antônio Carlos Pereira, Gilmar
Machado, Maria Elisa, Wanderley Ávila, Baldonedo Napoleão e
Eduardo Brás. Quero ainda dizer que, com muita honra, citei
em primeiro lugar o nome da Deputada Maria Elvira.
Quero dizer que não é por meio de manobras de uma
assessoria semelhante às da época da ditadura que vamos
prejudicar os funcionários públicos.
Tenho certeza de que os Deputados que votaram contra
tiveram suas razões.
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- Discurso prejudicado pelas manifestações das galerias.
Esperamos que os eleitores, em 1994, saibam escolher seus
representantes. Não é por meio de favorecimentos que vamos
levar esse Pais para a democracia. E por isso que defendemos
o sistema parlamentarista. O parlamentarismo dá espaço
para que os Deputados exponham publicamente suas posições.
Podemos enfrentar o Governo aqui dentro, pois o Primeiro-
Ministro, o lg-Secretário, depende do parlamento. E por isso
que defendemos o parlamentarismo. Ele é um sistema que
valoriza os trabalhos dos parlamentares. E a independência
dos parlamentares que não se submetem a essa triste situação
de 'pires na mão' para se conseguir alguma coisa. E essa a
nossa confusão. Há Deputados que votam a favor do Governo,
mas não têm coragem de vir aqui dizer por que estão votando.
- Manifestação das galerias.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Com a palavra, o

Deputado José Militão.
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, gostaríamos de dizer que esse requerimento
do Deputado Romeu Queiroz é uma violência contra a liberdade
de voto dos Srs. Deputados. Esse requerimento vai impedir
que muitos de nós votemos a favor de muitas emendas, que
foram apresentadas.
Gostaria de ressaltar aquela emenda apresentada pelo De-

putado Bonifácio Mourão, a qual estende essas gratificações
que estão sendo criadas para os servidores em atividade e
que as Constituições Federal e Estadual mandam sejam
estendidas aos servidores em inatividade ou aposentados. Di-
zer, portanto, como o fez o Relator, que para que essa
gratificação se estenda aos aposentados depende da lei, não
é verdade, porque a própria Constituição estabelece que
toda gratifiLação que for dada aos servidores em atividade
deve ser estendida aos aposentados.
Fica aqui o nosso protesto por esse requerimento que vai

nos impedir de votar, separadamente, as emendas.
Gostaríamos de deixar claro que o nosso posicionamento era
favorável a que votássemos o projeto na terça-feira, quando
teríamos amanhã, o fim de semana e a segunda-feira para
tentar buscar, junto ao Governo, índices melhores para o
reajuste dos servidores públicos. Quero, desde já, deixar
registrado meu voto favorável aos servidores públicos do
Estado de Minas Gerais.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Antônio Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, o meu
pronunciamento é favorável aos funcionários públicos. O PSDB
coloca-se a favor do povo sofrido deste País e,
especialmente, solidariza-se com os funcionários públicos do
Estado de Minas Gerais. Aqui relembro, Sr. Presidente, a
imagem do navio negreiro, pois que hoje a ela se assemelha o
nosso Estado, um barco de miséria. E nós somos a bússola
desse barco, portanto, devemos dar-lhe um rumo, para que
reine a paz em Minas Gerais, para que não vivamos com medo
de sair às ruas e, ao mesmo tempo, com medo de ficar em
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casa, devido às injustiças praticadas em nosso País. Por
elas devemos nos responsabilizar, Sr. Presidente, se
quisermos fazer de Minas Gerais um Estado feliz, onde todos
desfrutem da vida plena de liberdade.
Os salários hoje pagos aos funcionários públicos cortam
nossos corações. Pergunto aos funcionários: onde moram, como
vivem, como alimentam seus filhos? E, diante disso, Sr.
Presidente, reconheço, neste instante, um momento histórico,
um momento de angústia. Não podemos ficar indiferentes ao
clamor do povo.
Amemos, Sr. Presidente, esta cidade, este Estado, esta
Nação. Repudiemos a miséria, juntando nossas mãos e mudando
os rumos de Minas Gerais.
- Os Deputados José Maria Pinto e Maria José Hauelsen

proferem discursos, que serão publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o nobre Deputado rvo

José.
Questão de Ordem

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, como V. Exa. pode
verificar, de plano, não há' quorum" para a continuação dos
nossos trabalhos.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do ilustre
Deputado Ivo José. A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos
e havendo matéria urgente a ser votada, vai proceder á
chamada para recomposição de "quorum".
Com a palavra, o Sr. Secretário Bené Guedes, para proceder

á chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 Deputados.
Portanto, há "quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos.
Com a palavra, pela ordem, o ilustre Deputado Adelmo

Carneiro Leão.
Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, são
20h10min. V. Exa solicitou, às 18 horas, uma prorrogação. A
prorrogação solicitada e aprovada foi de duas horas.
Portanto, Sr. Presidente, peço o encerramento da reunião.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre
Deputado Adelmo Carneiro Leão que esta reunião começou
exatamente às 14h15min e era previsto que terminasse às
18h15min. Com a prorrogação, ela terminará às 20h15min.
Com a palavra, para encaminhar, a votação, o Deputado

Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Adelmo Carneiro Leão.
Questão de Ordem

O Deputado Adeirno Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito
a V. Exa. que encerre a reunião, porque já são 20h15min.
O Sr. Presidente - Tem razão o ilustre Deputado Adelmo

Carneiro Leão.
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ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo para prosseguimento dos
nossos trabalhos, a Presidência encerra a reunião e convoca
os Deputados para as extraordinárias de logo mais às
20h30min e de amanhã, dia 2, às 14h30min e às 20h30min, nos
termos dos editais de convocação, e para a ordinária de
debates de amanhã, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE ABRIL DE 1993

Presidência do Deputado Agostinho Patrus
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de quorum'.

COMPARECIMENTO
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Sebastião Helvécio -

Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Bonifácio Mourão - Célio
de Oliveira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Homero Duarte - João Batista - José Braga - José
Leandro - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila.

Falta de "quorum
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrus) - 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 reunião ordinária
de debates, segunda-feira, dia 5, ás 20 horas, ficando
desconvocadas as reuniões extraordinárias previstas para
hoje às 14h30niin e às 201h30min.
ATA DA lã REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER
SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 29/92, DE
AUTORIA DO DEPUTADO JOSÉ MILITÃO, QUE ACRESCENTA PARÁGRAFO
AO ART. 36 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
As dez horas do dia dez de novembro de mil novecentos e
noventa e dois, reúnem-se no auditório os Deputados Tarcísio
Henriques, Antônio Fuzatto, Jorge Hannas, Sebastião Costa,
José Militão, Wilson Pires, Célio de Oliveira, Guálter
Monteiro, Maria Olivia, Amilcar Padovani e Wanderley Ávila,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
a Presidente, Deputada Maria OlIvia, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Célio de Oliveira que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o
parecer para o lg turno, do Relator, Deputado Tarcísio
Henriques, a quem passa a palavra. Este emite parecer, em
que opina pela aprovação da matéria. Colocado em discussão o
parecer, são apresentadas duas propostas de emenda pelos
Deputados Jorge Hannas e Antônio Fuzatto. A Presidência
submete as propostas à apreciação do Relator. Este, após
examinar as propostas de emenda, apresenta o Substitutivo n
1, que as incorpora. Colocado em discussão e votação, é
aprovado o parecer, na forma do Substitutivo nQ 1. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
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Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de março de 1993.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcel los - Eduardo
Brás - José Renato - Bernardo Rubinger - Tarcísio Henriques
- Antônio Fuzatto - Wilson Pires - Francisco Ramalho.
ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quatorze horas e trinta e sete minutos do dia vinte e
quatro de março de mil novecentos e noventa e três,
comparecem no Plenarinho 1 os Deputados Tarcísio Henriques,
Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado Antônio
Fuzatto, por indicação da Liderança do PT), Geraldo Rezende
(substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por
indicação da Liderança do PMDB), Ambrósia Pinto e Dilzon
Meio, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Tarcísio Henriques,
declara abertos os trabalhos e esclarece ter a reunião a
finalidade de apreciar o parecer do Relator, Deputado Dilzon
Meio, sobre as emendas apresentadas em Plenário, no l
turno, ao Projeto de Lei ng 1.213/93, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a recomposição e o reajustamento
dos símbolos, dos níveis de vencimentos e dos proventos do
pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá outras
providências. O Deputado Dilzon Melo solicita à Presidência
a suspensão dos trabalhos até as 19h30min para que alguns
entendimentos sejam feitos. A Presidência, após a
aquiescência dos membros presentes, determina seja a reunião
suspensa até as 19h30min do dia. As 19h30min, comparece no
Plenarinho 1 o Deputado Tarcísio Henriques, Presidente da
comissão supracitada, o qual, após verificar a inexistência
de número regimental para a reabertura da reunião, encerra
os trabalhos e determina a lavratura da ata.
Sala das Comissões, 31 de março de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ermano Batista - Antônio

Fuzatto - Dílzon Melo.
ATA DA 6g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O ENVOLVIMENTO
DE POLICIAIS LIGADOS À 5a DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE
GOVERNADOR VALADARES, NA FORMAÇÃO DE UMA QUADRILHA DESTINADA
A PRÁTICAS CRIMINOSAS, TAIS COMO, ASSASSINATOS DE PESSOAS,
TORTURAS E CORRUPÇÃO, DENOMINADA PELA IMPRENSA DE "COMANDO
DA MORTE"
As dezesseis horas e nove minutos do dia vinte e quatro de
março de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Academia de Polícia Militar de Belo Horizonte os Deputados
Wilson Pires, Geraldo Rezende, Jorge Hannas e Marcos
Helênio, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Wilson Pires, agradece ao
Cel. Sebastião Carlos Lopes e ao Ten.-Cel. Mílton Eustáquio
de Azevedo, Comandante e Subcomandante, respectivamente,
daquela academia, bem como a toda a corporação da PMMG, pela
colaboração com esta CPI, permitindo assim a realização
desta reunião no mencionado local. A seguir, a Presidência
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declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge
Hannas que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Deputado Geraldo Rezende lê ofício do Ten.-Cel. PM José
Guilherme do Couto, Comandante do 60 BPM de Governador
Valadares, em que apresenta o Capitão Eustáquio Quintão,
Comandante da escolta incumbida de conduzir o sentenciado
Lisandro Fagundes do Amaral para prestar depoimento. O
Presidente esclarece que a reunião se destina a ouvir o
detento acima mencionado, que é conduzido pela escolta ao
recinto. A seguir, passa a palavra ao autor do requerimento
que deu origem a esta CPI, Deputado Marcos Helênio, que faz
sua exposição de motivos. O Deputado Wilson Pires passa a
palavra ao intimado, que nega todas as suas declarações a
respeito do "Comando da Morte" feitas anteriormente e afirma
não ter nada a declarar. Logo após, os Deputados, cada um
por sua vez, formulam perguntas ao depoente que responde
algumas e reafirma não ter nada a declarar, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o apoio da PMMG, o comparecimento do
intimado, das autoridades presentes e dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de março de 1993.
Wilson Pires, Presidente - Marcos Helênio - Geraldo Rezende
- Célio de Oliveira. - -
ATA DA 66 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de março
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, José Renato, Raul
Messias, Baldonedo Napoleão, Roberto Amaral e Paulo
Pettersen, membros da comissão supracitada. Estão presentes,
também, os Deputados Ronaldo Vasconcellos e Ajalmar Silva.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio de
Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado José Renato que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente esclarece que a presente
reunião destina-se a apreciar as matérias da pauta e a ouvir
o Dr. Jamil Habib Curi, Presidente do Sindicato da Indústria
da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais - SICEPOT -
MG, que prestará esclarecimentos sobre a dívida do Estado
junto às empreiteiras. Em seguida, convida-o a tomar assento
à mesa, juntamente com sua equipe, composta pelos Srs.
Ricardo Rodrigues, Assessor de Comunicação, e Marcelo de
Cerqueira Viana, Superintendente Executivo. A Presidência
designa o Deputado José Renato para fazer a leitura do
Oficio nQ 92/1.009, da Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Empresas de Crédito - CONTEC -, que
encaminha projeto para o reordenamento do sistema
financeiro. Em seguida, o Deputado Roberto Amaral requer
seja invertida a ordem dos trabalhos prevista na pauta.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A seguir, a
Presidência passa a palavra ao Dr. Jamil Habib Curi, que faz
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sua exposição e responde às perguntas formuladas pelos
Deputados, conforme as notas taquigráficas. Em seguida, o
Presidente suspende a reunião por cinco minutos, para os
agradecimentos ao Dr. Jamil Habib Guri e a sua equipe.
Reabertos os trabalhos, passa-se à 2a parte da reunião. O
Deputado Raul Messias encaminha à Mesa um requerimento em
que solicita as notas taquigráficas desta reunião, o qual é
deferido pela Presidência. Em seguida, esse parlamentar
encaminha à Mesa outro requerimento, solicitando ao
Presidente do SICEPOT - MG o envio a esta comissão de lista
nominal das empresas que tiveram o pagamento da dívida
efetuado pelo Estado, incluindo o montante recebido e as
datas dos respectivos pagamentos. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Na fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia, o Deputado Baldonedo Napoleão, Relator do
Requerimento ng 3.807/92, faz a leitura do seu parecer, em
que opina pela aprovação da matéria. Colocado em votação, é
o requerimento aprovado. O Deputado Roberto Amaral, Relator
do Requerimento ng 3.892/93, faz a leitura do seu parecer,
no qual opina pela aprovação da matéria. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a pauta, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lo de abril de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Raul Messias - Baldonedo

Napoleão - Roberto Amaral.
ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas do dia trinta e um de março de mil novecentos
e noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e Maria Olivia,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara aberta a
reunião e solicita à Deputada Maria Olivia que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência encerra a la parte
da reunião e passa à 2a parte. O Presidente esclarece que a
presente reunião destina-se a ouvir a Sra. ledyr Bambirra,
Presidente da Associação de Pais e Alunos do Estado de Minas
Gerais, que discutirá a questão da fixação e do aumento das
mensalidades escolares. A Presidência convida-a a tomar
assento à mesa e passa-lhe a palavra. A convidada faz
explanações sobre o tema objeto dos trabalhos da comissão.
Passa-se à fase de debates, com a participação dos Deputados
presentes e da convidada, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Deputado Marcos Helênio apresenta
requerimentos. A Diretoria da Caixa Beneficente dos Guardas-
Civis e Fiscais de Trânsito solicita esclarecimentos acerca
das contratações de pessoal e da remuneração de funcionários
e Diretores, à luz dos preceitos contidos no Decreto no
7.833, de 1964, especialmente nos arts. gQ e 37; pleiteia
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informações acerca de sua diretoria, de seus Conselheiros e
servidores que respondem por cargos de direção, com as
respectivas remunerações; pede informações acerca da
fundamentação legal para a composição de sua diretoria, a
escolha de seus Conselheiros e a colocação de servidores
para responder por cargos de direção, solicita a relação,
com os respectivos endereços, dos contribuintes obrigatórios
e pensionistas da instituição; pleiteia cópias das atas das
reuniões que trataram de nomeações de Conselheiros; a partir
de 1976; pede os resultados das pesquisas, assembléias e
quaisquer outras formas de recolhimento de opiniões já
realizadas pela citada entidade, bem como a composição
percentual dos participantes dos levantamentos; solicita
cópias das atas das reuniões que trataram de alienações de
imóveis pertencentes à entidade, bem como dos contratos
celebrados nos mencionados negócios; e pleiteia cópias das
atas das reuniões que trataram de quaisquer doações
patrocinadas pela entidade, entre 1989 e 1993. Solicita,
ainda, o Deputado, sejam ouvidos, na reunião ordinária desta
comissão a realizar-se em 14/4/93, os associados,
aposentados. viúvas e pensionistas da Caixa Beneficente dos
Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito, com o objetivo de se
colherem opiniões e sugestões sobre o destino da referida
instituição. Finalmente, pleiteia seja convocada, no dia
l/4/93, reunião extraordinária desta comissão com a
finalidade de se discutirem denúncias acerca de
irregularidades cometidas na distribuição de gás de cozinha,
durante a qual se conte com a presença das seguintes
autoridades: Renato Correa, Presidente do Sindicato dos
Rodoviários de Contagem; Marcelino Alexandre. Presidente do
Sindicato dos Rodoviários de Betim, e José Eustáquio de
Castro, Vice-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do
Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo no Estado de
Minas Gerais. O Presidente passa a Presidência ao Deputado
Márcio Miranda, e este coloca em votação, cada uma por sua
vez, essas proposições, as quais são aprovadas. A
Presidência reassume os trabalhos e discorre sobre as
audiências públicas regionais da Assembléia Legislativa, que
serão em número de oito, nas microrregiões do Estado, uma a
cada semana, com a participação das comissões permanentes da
Casa, representadas por dois Deputados de cada comissão;
comunica que será um dos representantes da Comissão de
Defesa do Consumidor na primeira audiência, que se fará
realizar no dia 30/4/93, em Teófilo Otôni. Informa, ainda,
que o outro participante será designado oportunamente.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento da convidada, dos Deputados, convoca-os para
a reunião extraordinária que se realizará no dia lg/4/93,
quinta-feira, às 10 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, lg de abril de 1993.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Maria

Olivia.
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ATA DA 229 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de março
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ibrahim Jacob, Gilmar Machado e
Edward Abreu, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ibrahim Jacob,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Edward
Abreu que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-
se à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação de
proposição da comissão, oportunidade em que o Deputado
Gilmar Machado apresenta dois requerimentos, solicitando: 1
- a possibilidade de se realizar uma reunião extraordinária
desta comissão no dia 30/3/93, ás 10 horas, com o
comparecimento do Dr. Celso Marcartur, Presidente do Fórum
do Conhecimento em Minas Gerais, que formalizará convite aos
membros da Mesa, aos desta comissão e aos Líderes de
partidos desta Casa para a reunião a ser realizada na mesma
data, ás 16 horas, no Centro Cultural da UFMG, onde o
Presidente da SBPC, Dr. Ênio Candotti, discorrerá sobre a
lei de patentes em trâmite no Congresso; e 2 - uma reunião
conjunta desta comissão com a Comissão Especial que aprecia
a Proposta de Emenda á Constituição nQ 33/93, do Deputado
Ermano Batista, que retira 2/3 do orçamento da pesquisa no
Estado de Minas Gerais. Colocadas em votação, cada uma por
sua vez, ficam as proposições aprovadas por unanimidade. A
seguir, a Presidência anuncia a necessidade de se
programarem os trabalhos desta comissão seguindo uma ordem
cronológica, em face dos requerimentos apresentados em
reunião anterior pelo Deputado Gilmar Machado. Segue-se
amplo debate entre a Presidência, o Deputado Gi'mar Machado
e o Deputado Edward Abreu, membros desta comissão, ficando
determinado: a) que a próxima reunião ordinária terá como
objetivo ouvir os Drs. Roberto Lúcio Rocha Brant, Paulo de
Tarso Almeida Paiva, José Saraiva Felipe e Otávio Elísio
Alves de Brito, Secretários da Fazenda, do Planejamento e
Coordenação-Geral da Saúde e de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente, respectivamente, e, na ausência destes, os seus
Secretários Adjuntos, com o intuito de se esclarecer o não-
cumprimento do acordo firmado com os servidores para
reclassificar o quadro dos servidores da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e de se discutir a
defasagem salarial desses servidores; b) que as visitas aos
órgãos científicos do Estado ficam provisoriamente
sobrestadas; c) que a visita á Universidade Federal de
Uberlândia deverá ser agendada pela assessoria para o mês de
maio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata da
reunião e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lQ de abril de 1993.
Ibrahim Jacob, Presidente - Gilmar Machado - Dilzon Melo -

Roberto Luiz Soares - Geraldo Rezende.



Belo Horizonte, quinta-feira, 8 de abril de 1993

ATAS

ATA DA 359a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE ABRIL DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lg Fase:
Atas - Correspondência: Mensagem ng 334/93 (Projeto de Lei
ng 1.322/93, do Governador do Estado) - Ofícios diversos -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Bené Guedes -
Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani - Ajalmar Silva - Ambrôsio
Pinto - Antônio Pinheiro - Cóssimo Freitas - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - João Batista - José Bonifácio - Maria Elvira
- Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro
Toledo - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura das
atas das reuniões anteriores.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Atas

- A Deputada Maria Olivia, 2g-Secretário ad hoc', procede
à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

CORRESPONDÊNCIA
- O Deputado Antônio Pinheiro, lg-Secretário ad hoc, lê a

seguinte correspondência:
MENSAGEM NQ 334/93

Belo Horizonte, lg de abril de 1993.
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. . para ser submetido
ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso
projeto de lei, que cria o Quadro Especifico de Cargos de
Provimento Efetivo do Sistema único de Saúde do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.
A proposta objetiva dotar a Secretaria de Estado da Saúde
de um quadro de pessoal próprio e específico para atender,
no âmbito do Estado, as ações do Sistema único de Saúde,
tendo sido analisado pela Comissão Coordenadora de Reforma
Administrativa e também pela Comissão Estadual de Política
de Pessoal, órgãos colegiados encarregados da elaboração de
estudos relativos à organização administrativa e da
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aprovação das diretrizes de administração de pessoal do
Poder Executivo.
A previsão de cargos no Anexo 1 do projeto de lei equivale
ao mesmo número de servidores lotados na Secretaria de
Estado da Saúde e atualmente no exercício de atividades
ligadas ao Sistema único de Saúde, cumprindo destacar que a
implantação do quadro, de acordo com os requisitos fixados,
será feita com observância, também, da Lei nQ 10.254, de 20
de julho de 1990, relativamente aos detentores de função
pública.
Cabe-me anexar a esta mensagem cópia da exposição de

motivos que me foi encaminhada pelo Secretário de Estado da
Saúde, contendo esclarecimentos pormenorizados sobre a
adoção, como prevê o art. 188. inciso VI, da Constituição do
Estado, de quadro especial para o SUS-MG.
Solicitando que o projeto de lei seja examinado em regime
de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado, sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Exa. meus
protestos de estima e consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Exposição de Motivos
A estrutura organizacional proposta para a Secretaria de
Estado da Saúde de Minas Gerais emerge do modelo
institucional decorrente do paradigma sanitário assentado na
Constituição da República.
A partir da estrutura oficial implantada pelo Decreto flQ
16.686. de 27/10/74, a SES veio, ao longo do tempo,
adequando-se informalmente às mudanças geradas pelo seu
crescimento e pela diversificação do modelo de assistência e
dos mecanismos de financiamento das suas ações. Nesse
processo, a implantação do Sistema único de Saúde não
significa apenas mais una reorientação de programas e
projetos, mas representa uma reforma profunda, substancial,
que dá novo sentido à prestação das ações e dos serviços de
saúde, seja qual for a esfera de poder.
A Lei nQ 10.636, de 16/1/92, ao implantar a nova estrutura

orgânica da Secretaria de Estado da Saúde, deu um grande
impulso na discussão sobre a reorganização do sistema de
saúde no Estado, o processo de descentralização, tendo em
vista a municipalização e o desenvolvimento do Sistema único
de Saúde em Minas Gerais.
O modelo definido pelo citado dispositivo legal tem por

escopo promover a dinamização da atuação gerencial do SUS-
MG, prevendo atividades de gerência, coordenação,
acompanhamento, supervisão, avaliação, planejamento e
normatização, tanto em nível central quanto em nível
regional
Tornou-se imperioso, dessa forma, adequar esses postos de
comando, compatibilizando os níveis dos cargos de chefia
ao grau de complexidade e responsabilidade das várias áreas
de atuação na SES-SUS-MG.
A omissão do Estado nesse processo poderia comprometer

gravemente o equilíbrio de todo o sistema, vista a crucial
necessidade de se promover algum estímulo profissional e
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financeiro para garantir as ações e os serviços de
competência da Secretaria de Estado da Saúde, órgão gestor
do Sistema Único de Saúde no Estado.
Nesse intuito, com a anuência do Governo do Estado, através

das Secretarias da Casa Civil, da Fazenda, do Planejamento e
Coordenação-Geral e de Recursos Humanos e Administração,
apresenta-se o projeto de criação de cargos e implantação da
tabela de vencimentos específica dos servidores do Quadro
Específico de Lotação da Secretaria de Estado da Saúde,
prevendo a equiparação dos vencimentos com os dos servidores
da FHEMIG e da HEMOMINAS, já no caminho da garantia
constitucional de isonomia.
Os cargos comissionados previstos no projeto de lei vêm
atender à estrutura orgânica implantada, distribuindo-se
cada qual respectivamente ao seu nível de influência. A
mesma finalidade tem a Gratificação de Gestão do SUS-MG,
destinada às chefias de nível hierárquico inferior, sob o
mesmo fundamento da proposta de criação de cargos.
O número de cargos comissionados existentes na SES,
desdobrando-se nos grupos de chefia, direção, assessoramento
e execução, é absolutamente insuficiente para atender à sua
estrutura e ao nível de suas competências.
Durante vários anos, esse fato se manteve tranqüilo,

considerando-se que a SES dispunha de um mecanismo próprio
para responder a contento sua demanda, representado pelo
extinto convênio com a Fundação Ezequiel Dias -FUNED-, para
contratação de pessoal. Esse convênio permitia aos
servidores dotados de função de chefia perceber uma
remuneração pelo cargo de responsabilidade.
Hoje, diante do Regime Jurídico único de pessoal, eclodiu a
incompatibilidade entre os quadros de chefia da SES
existentes e necessários. A questão da remuneração às
chefias tornou-se um dos pontos de estrangulamento do
sistema, considerando-se que a SES tem suas atividades
entravadas em alguns níveis hierárquicos por falta de
titulares que se responsabilizem pelas unidades.
A criação dos cargos e a instituição da gratificação na
forma como se apresenta a proposta representará um fator de
reativação da ação gerencial na Secretaria de Estado da
Saúde, item fundamental para o desenvolvimento do seu
processo de reorganização.
Referentemente ao quadro de cargos efetivos do Sistema
único de Saúde, a proposta atenta para os dispositivos
constitucionais que impõem a adoção de medidas de
valorização do servidor público, dentre elas a elaboração do
Plano de Carreira. Embora medida precária, pretende ser
instrumento revisor de graves distorções hoje existentes,
que vêm obstando o bom desenvolvimento do sistema de saúde.
Obedecendo à padronização idealizada pelo Ministério da
Saúde, tendo um desdobramento na proposta de Plano de
Carreira da SES/SUS, ora em estudo por comissão instituída
para esse fim, também considerando os dispositivos da Lei de
Diretrizes para os Planos de Carreira do Estado, a de ng
10.961, de 14/12/92.
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Vale ressaltar que o número de cargos que está sendo criado
não acresce o número de cargos existentes no quadro atual da
Secretaria de Estado da Saúde, consistindo a proposta na
absorção dos cargos atuais pelos criados.
Já a tabela de vencimentos é estruturada de acordo com os
níveis de escolaridade, dividida em 12 (doze) níveis e 15
(quinze) graus, incorporando nos diversos níveis as
categorias profissionais correspondentes.
Os valores apresentados são os vigentes a partir de
lg/1/93, onde já estão incluídas as gratificações de apoio
executivo e saúde.
No nível Elementar de escolaridade" não serão incluídas as

categorias de Profissionais de Saúde, uma vez que é exigido
para o Atendente o cargo de menor nível, o lo grau completo.
A tabela representa, como já comentado, um passo no sentido
da isonomia de vencimentos preconizada nas Cartas
Constitucionais da República e do Estado, significando,
ainda, uma medida no caminho do reposicionamento das perdas
nos níveis de remuneração dos servidores, humilde, porém
justa.
Enfim, no que tange à substituição das unidades

administrativas, referidas no art. 8g da proposta, a
alteração se faz necessária tendo em vista o
redimencionamento das atividades das áreas envolvidas, o
Centro de Pesquisas e Estudos em Recursos Humanos e o Centro
de Capacitação em Recursos Humanos, as quais tomarão as
posições das áreas substituídas, a Diretoria de Assistência
ao Funcionário e o Centro de Desenvolvimento de Recursos
Humanos, respectivamente, na estrutura básica da Secretaria
de Estado da Saúde, implantada pela Lei ng 10.636, de
16/1/92.
Adenais, faz-se útil trazer à lembrança que o setor saúde,
uma vez promulgado responsável por um direito humano
fundamental, precisa ser compreendido a partir de suas
características fundamentais, tanto do ponto de vista de sua
estruturação, visando a sua implantação, quanto de sua
realidade conjuntural, com suas especificidades e
complexidades.
Só a partir dai o Estado estará cumprindo definitivamente o

seu papel
Secretaria de Estado da Saúde, Belo Horizonte, aos 5 de
fevereiro de 1993.
José Saraiva Felipe, Secretário de Estado da Saúde e Gestor

do SUS/MG.
PROJETO DE LEI NQ 1.322/93*

Cria o Quadro Especifico de Cargos de Provimento Efetivo do
Sistema único de Saúde do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Quadro Específico de Cargos de
Provimento Efetivo do Sistema único de Saúde do Estado de
Minas Gerais, constituído das classes e categorias
profissionais constantes no Anexo 1 desta lei.
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lg - Para efeito do disposto neste artigo, será
considerada a correlação entre as funções públicas de que
trata a Lei ng 10.254, de 20 de julho de 1990, e as
categorias profissionais constantes no Anexo 1 desta lei.

2g - A categoria profissional de Técnico de Nível
Superior é privativa de profissionais da área de saúde que
exerçam atividades ligadas à gestão, planejamento,
avaliação, coordenação, normatização, acompanhamento e
supervisão de serviços e sistemas de saúde, no âmbito da
Secretaria de Estado da Saúde - Sistema único de Saúde do
Estado de Minas Gerais - SUS-MO.

3g - Enquadram-se na categoria profissional de
Especialista de Saúde os ocupantes de cargos de classes de
nível superior de escolaridade que possuam titulo de pós-
graduação em nível de especialização equivalente em área de
interesse do Sistema único de Saúde.

4g - O número de cargos de Especialista de Saúde
resultará da transposição de cargos do mesmo Grupo de Nível
Superior, das categorias profissionais que compõem a classe
de Analista da Saúde, nos termos do disposto no parágrafo
anterior, respeitado o limite total de cargos daquele grupo,
previsto no Anexo 1 desta lei.
Art. 2g - Os valores dos vencimentos dos cargos e das
funções públicas do Quadro Especifico de Cargos de
Provimento Efetivo do Sistema único de Saúde do Estado de
Minas Gerais são os constantes no Anexo II desta lei e
correspondem a cada nível de escolaridade e grau de
vencimento especificados nas respectivas tabelas, garantidas
as vantagens e benefícios previstos em lei.
Parágrafo único - As tabelas de que trata este artigo serão
reajustadas na mesma data e nos mesmos índices concedidos
em lei aos dem,is servidores públicos do Estado.
Art. 3g - Fica criada a classe de Assistente de Atividade
de Saúde, de provimento em comissão, composta de 319
(trezentos e dezenove) cargos, para apoio técnico às
unidades integrantes do Sistema único de Saúde do Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único - O valor do vencimento básico do cargo
previsto neste artigo é de Cr$11.545.874,00 (onze milhões
quinhentos e quarenta e cinco mil oitocentos e setenta e
quatro cruzeiros), sobre o qual incidem os adicionais por
tempo de serviço.
Art. 4g - Ficam criados, no Anexo III do Decreto ng 16.409,
de 10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Diretor II, código
MG-05, símbolo 502; 35 (trinta e cinco) cargos de Assessor
II, código MG-12, símbolo S03; 9 (nove) cargos de Assessor
Técnico, código MG-18, símbolo 5-03; e 10 (dez) cargos de
Assistente de Gabinete, código MG-28, símbolo S-04, de
provimento em comissão, destinados ao Quadro Setorial de
Lotação da Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 5g - Fica criada a Função Gratificada de Gestão do
Sistema único de Saúde do Estado de Minas Gerais, destinada
a atender encargos de chefia das unidades da estrutura



complementar da Secretaria de Estado da Saúde, constantes no
Anexo III desta lei.
Parágrafo único - O valor da gratificação de que trata este

artigo é fixado em 50% (cinqüenta por cento) da remuneração
do símbolo S-04, a que se refere o Anexo III do Decreto ng
16.409, de 10 de julho de 1974.
Art. 6o - Aplica-se ás funções públicas de que trata esta
lei o disposto nos arts. 6o e 7g da Lei ng 10.254, de 20 de
julho de 1990.
Art. 7g - Ficam alteradas, na estrutura da Secretaria de
Estado da Saúde, prevista no art. 2Q da Lei no 10.636, de 16
de janeiro de 1992, as denominações das seguintes unidades:

VI - b - ....................................
- Diretoria de Assistência ao Funcionário para Centro de

Pesquisas e Estudos em Recursos Humanos
VI- c	-	....................................
II - Centro de Desenvolvimento em Recursos Humanos para

Centro de Capacitação de Recursos Humanos.
Art. 8g - Fica o Poder Executivo autorizado a baixar normas

complementares para a execução desta lei.
Art. 9g - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de Cr$584.013.930.000,00 (quinhentos e oitenta e
quatro bilhões treze milhões novecentos e trinta mil
cruzeiros), observado o disposto no art. 43 da Lei Federal
ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observada a data de vigência indicada no Anexo
III.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do
Regimento Interno.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo de 8/4/93.)

OFICIOS
Do Sr. Márcio Braga, Secretário de Desportos, esclarecendo

que, no momento, não há possibilidade de ser examinado o
assunto de que trata o Oficio nQ 170/93/SGM, que contém
solicitação do Deputado Arnaldo Canarinho, devido ao fato de
não haver ido, junto com o referido expediente, cópia da
Portaria flQ 29/92, da Federação Mineira de Futebol.
Do Sr. Wenceslau Braz Júnior, Presidente da Câmara

Municipal de Mateus Leme, apresentando ao Deputado José
Ferraz voto de congratulações, proposto pela Vereadora Irene
Maria de Oliveira, pela sua eleição para o cargo de
Presidente desta Casa para o biênio 1993-1994. (-
Agradecer.
Do Sr. José Adão da Silva, Presidente da Câmara Municipal
de Fruta], apresentando ao Deputado José Ferraz voto de
congratulações, proposto pelos Vereadores Javert do Carmo
Azevêdo e Ronaldo Wilson Santos, por ter sido eleito
Presidente desta Casa para o biênio 1993-1994. (-
Agradecer.
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Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e
Obras Públicas (3), informando, com relação a pedidos feitos
pelos Deputados Reinaldo Lima (continuação das obras no
trecho Timóteo - São José do Goiaba]; conclusão do
asfaltamento do acesso MG-262 - Diogo de Vasconcelos) e
Romeu Queiroz (pavimentação de 61.000m2 de ruas no Município
de Ubaí), que as solicitações foram registradas naquele
órgão e serão reexaminadas tão logo sejam alocados novos
recursos para aquela Pasta.
Do Cel. PM Mário Lúcio Calçado, Comandante-Geral da Policia

Militar do Estado de Minas Gerais, encaminhando a esta Casa
um exemplar do documento elaborado pelo Estado-Maior daquela
corporação com o título de 'Indicadores de Segurança Pública
da Criança e do Adolescente.
Do Sr. Paulo Roberto de Araújo, Chefe de Gabinete do
Secretário da Fazenda, informando, a respeito de
requerimento do Deputado Roberto Carvalho (pagamento da
elevação de sete níveis nos QPs dos servidores aposentados),
que, de acordo com informações anexas da Superintendência
Central de Pagamento de Pessoal da Secretaria da Fazenda, o
referido pagamento foi executado nas etapas discriminadas no
Oficio SCPP/nç 279/93, anexo.
Do Sr. Adércio Simões Franco, Diretor da Biblioteca Pública

Municipal Ataliba Lago, congratulando-se com esta Casa pelo
lançamento da Cartilha do Plebiscito.
Do Sr. Frederico Carlos de Carvalho Soares, Coordenador
Regional da Fundação Nacional de Saúde, informando,
relativamente a requerimento da Deputada Maria Olivia
(liberação de recursos para despoluição do ribeirão que
recebe o efluente dos esgotos domésticos do Município de
Cabo Verde), que o pedido ficará registrado para atendimento
em 1994.
Das Sras. Rogéria A. Gutierrez Reis e Neide Aparecida

Toledo Davini, responsáveis pelas bibliotecas municipais dos
Municípios de Matias Barbosa e Poços de Caldas,
respectivamente, agradecendo a doação de exemplares do livro
AS Denominações Urbanas de Minas Gerais.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

2a Fase
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da la parte da reunião,
destinada a comunicação de Lideranças e a pronunciamentos de
Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para a
próxima reunião ordinária.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo Lideres inscritos nem

oradores para o Grande Expediente, a Presidência encerra a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de amanhã,
dia 6, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 360a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA



LEGISLATIVA, EM 6 DE ABRIL DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do nQ 1.323 ao
1.328/93 - Requerimentos do nQ 4.155 ao 4.163/93 - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Antônio Carlos Pereira - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): 4 Fase: Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng
1.213/93; aprovação - Requerimentos: Requerimento n
3.856/93; aprovação - 2g Fase: Discussão e votação de
proposições: Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei n
1.272/93; aprovação com as Emendas do no 1 ao 3 -
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei ng 964/92; Emendas
nos 1 e 2; devolução do projeto e das emendas à Comissão de
Meio Ambiente - Discussão, no lQ turno, do Projeto de
Resolução no 1.212/92; encerramento da discussão; discursos
dos Deputados Roberto Carvalho e Raul Messias; aprovação com
a Emenda nQ 1 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Eduardo
Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- Ivo José - João Marques - Jorge Hannas - José Laviola -
José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Raul Messias - Reinaldo
Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz
- Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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 ã leitura da ata
da reunião anterior. Na sua ausência, convocamos o Deputado
Bené Guedes, para fazer a leitura.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de 2-
Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.323/93
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Incorpora aos vencimentos de todos os servidores públicos
estaduais os valores atribuídos a vale-transporte e vale-
refeição.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os valores atribuídos a vale-transporte e vale-
refeição ficam estendidos a todos os servidores públicos
estaduais, independentemente dos níveis salariais percebidos
e das cidades em que prestam serviços.
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 abril de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A discriminação que se faz, hoje, com
referência a atribuição dessas gratificações é
inconstitucional, porque não aquinhoa a todos, mas a alguns,
criando diferença entre os funcionários. A medida visa
corrigir a anormalidade.
- 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 NQ 1.324/93
Limita valores de multas aos devedores do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - As multas cobradas pelo Estado sobre débitos
relativos a impostos e taxas não excederão a 20% (vinte por
cento) do valor do débito principal.
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 abril de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: As multas, impostas como pena aos
contribuintes faltosos, tinham razão de aumento em
cascata, antes da correção monetária e da liberação dos
juros. Agora, sua cobrança vem sendo exercida de um modo
perverso contra os contribuintes, que ficam devendo, a
titulo de multas, muito mais do que o principal, a ponto de
se falar em uma indústria de multas, que a proposta visa
coibir.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.325/93
Regulamenta o 3g do art. 222 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Cabe ao Estado difundir, por todos os meios de
comunicação, medidas que visem à prevenção do uso indevido
de substâncias entorpecentes e drogas afins, definidas na
Lei Federal ng 6.368, de 21 de outubro de 1976.
Parágrafo único - As medidas referidas no 'caput' do artigo
poderão ser efetivadas também por pessoas físicas e pessoas
de direito público ou privado devidamente autorizadas pelo



Conselho Estadual de Entorpecentes, visando a fornecer
esclarecimentos sobre os efeitos e as conseqüências do uso
indevido de drogas, por meio da realização de cursos,
palestras, conferências, simpósios e seminários dirigidos
especificamente ao público-alvo.
Art. 2g - Compete ao Estado incluir, obrigatoriamente, nos
programas de disciplinas da área de ciências anturais
integrantes dos currículos dos curos do lg e do 2Q graus,
pontos que objetivem prevenção do uso de drogas, o
esclarecimento da natureza e dos efeitos das substâncias
entorpecentes e drogas afins e dos métodos utilizados para a
indução á dependência.
Art. 3g - O Estado manterá, por intermédio de sua rede de

serviços de saúde, programas específicos para o tratamento
de crianças e adolescentes dependentes de substâncias
entorpecentes e drogas afins.

lg - Quando o quadro clinico da criança ou do adolescente
dependente ou a natureza de suas manifestações
psicopatológicas o exigirem torna-se obrigatório o
tratamento sob o regime de internação hospitalar.
f 2Q - Verificada a desnecessidade de internação, submeter-

se-á o dependente a tratamento em regime ambulatorial, com
assistência médica e do serviço social.
Art. 4 - Ao Estado, em conjuntocom os demais segmentos da
sociedade, caberá desenvolver projetos que visem à
realização de atividades culturais, recreativas e
esportivas, integrando nelas a escola, a família e os
alunos.
Art. 5g - O Estado poderá criar, auxiliar ou manter

comunidades-fazendas, que servirão como meio de recuperação
dos dependentes.
Art. 6 - O Poder Executivo baixará os atos necessários ã
regulamentação desta lei no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 1993.
Mauri Torres
Justificação: Pesquisa realizada no início do ano passado
pela Escola Paulista de Medicina, coordenada pelo
especialista e professor Elisaldo Carlini, em dez Capitais
brasileiras, mostrou que o uso das drogas atinge mais de 20%
dos jovens e dos adolescentes e das crianças dessas cidades,
sem distinção de classe soial, havendo apenas um pequeno
aumento de sua incidência na classe pobre, quando a pesquisa
alcançou os chamados men ores de rua. Em Belo Horizonte, por
exemplo, o índice relativo aos estudantes secundários
alcançou os chamados menores de rua. Em Belo Horizonte, por
exemplo, o índice realtivo aos estudantes secundários
alcançõu 28%, um número preocupante, pois trata-se do maior
índice entre todas as Capitais pesquisadas.
De outra parte, dados levantados recentemente na cidade de

Santos, em São Paulo, demonstram que os usuários de drogas
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injetáveis já constituem lá o maior grupo de risco em
relação á AIDS, ou seja, 46% deles contra 42% dos
homossexuais, o que comprova o avanço do vicio naquela
cidade.
A simples menção desses números permite constatar uma
situação preocupante quanto ao uso de drogas pelos jovens e
adolescentes brasileiros, mostrando a importância de um
plano ou programa que procure abranger, fundamentalmente,
dois pontos essenciais: a prevenção do mal e o tratamento
dos usuários.
No primeiro caso - a ação preventiva -, o atendimento
poderá ser feito através da realização de cursos, palestras,
conferências, simpósios e seminários dirigidos
especificamente ao público-alvo. No segundo caso - o
tratamento e a recuperação -, o Estado poderá, através da
rede de serviços de saúde, fornecer atendimento
ambulatorial , por meio de uma equipe de profissionais
médicos, assistentes sociais, psicólogos e terapeutas de
aconselhamento, a exemplo do que vem sendo feito, com
competência e esforço, pela Associação Brasileira
Comunitária e de Pais para a Prevenção do Abuso de Drogras
- ABRAÇO.
Paralelamente, o Estado podrá criar, auxiliar ou manter
comunidades-fazendas, que desenvolverão atividades voltadas
para a recuperação dos dependentes de drogas. Estudos de
especialistas mostram que o trabalho no campo se tem
revelado uma boa terapia para os drogados. Segundo dados de
institutos internacionais, a média mundial de recuperação de
drogados nas fazendas é de 36%, sendo que no Brasil esse
índice é de 30%.
Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres
pares desta Casa para aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Saúde e Ação Social para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.326/93
Dispõe sobre a gratuidade do registro de casamento para os
reconhecidamente pobres.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - São gratuitos todos os atos referentes à
publicação, à lavratura, á inscrição nos livros e ao
fornecimento de certidão de casamento para 05
reconhecidamente pobres, na forma do disposto nesta lei.
Parágrafo único - Será considerado pobre, para os efeitos
desta lei, aquele que tenha renda mensal inferior a 8 (oito)
Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFEMGs.
Art. 2 - A condição de pobre a que se refere o artigo
anterior deverá ser comprovada mediante apresentação de
certidão expedida por autoridade judicial, policial ou do
Ministério Público.
Art. 3Q - Os titulares dos serviços a que se refere esta
lei ficam obrigados a afixar, nos seus respectivos
cartórios, em local visível e de fácil acesso, a comunicação
sobre a gratuidade do registro mencionado no art. l.



Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 1993.
Maria Elvira
Justificação: A proposta visa a contemplar os
reconhecidamente pobres que se unirem matrimonialmente, com
a gratuidade do registro, da publicação, da lavratura e dos
demais atos notariais pertinentes ao casamento.
Não há dúvida de que uma medida dessa natureza, além de
levar benefícios a grande parcela da população carente do
Estado de Minas Gerais, proporcionará a regularização de
diversas famílias cujos casais não tiveram oportunidade de
definir juridicamente a união, pelo alto custo dos serviços
notariais.
A matéria, por versar sobre o regime de custas e
emolumentos dos serviços notariais, está em plena
consonância com as normas constitucionais vigentes, tendo em
vista o disposto no art. 25, lg, da Carta da República.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.327/93
Institui a obrigatoriedade de nota fiscal de entrada de

mercadoria a ser emitida em todas as operações de compra
efetivada por desmontes (ferros-velhos e sucatas).
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os desmontes (ferros-velhos e sucatas) ficam
obrigados a emitir nota fiscal de entrada de mercadoria a
cada operação de compra.
Parágrafo único - A nota fiscal de entrada de mercadoria

conterá os seguintes dados:
a) razão social da empresa (pessoa jurídica) ou nome

( pessoa física);
b) inscrição estadual (pessoa jurídica) ou número do CIC
(pessoa física);
c) CGC ( pessoa jurídica) ou flQ do registro geral da

carteira de identidade ( pessoa física);
d) endereço;
e) descrição detalhada do material comprado e respectivo

quantitativo;
f) valor total e/ou valores parciais pagos pela mercadoria.
Art. 2g - O desmonte (ferro-velho) é o responsável pela

correta identificação do vendedor das mercadorias.
Art. 3g - A nota fiscal de entrada de mercadoria conterá

espaço para assinatura do vendedor e somente terá validade
com a assinatura deste.
Art. 4Q - Pelo menos uma via da nota fiscal de entrada de

mercadoria será entregue ao vendedor.
1 - Quando a venda for efetuada por pessoa jurídica,

essa nota terá que ser contabilizada.
Art. 5g - Quando se tratar de mercadoria sujeita a controle
especifico, como veículos, o desmonte fornecerá, além da via
normal, outra via, que trará, anexado pelo vendedor, o
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registro. Essa via será enviada ao DETRAN, no prazo máximo
de 30 dias, para a efetiva baixa de cadastro.
Art. 60 - A não-emissão da nota fiscal de entrada de
mercadoria pelo desmonte acarretará as penas previstas para
receptador de mercadorias roubadas.
Art. 7g - O não-envio pelo vendedor da nota fiscal de
entrada de mercadoria com o registro ao órgão competente, no
prazo estipulado, será de sua responsabilidade civil e
criminal pelo mau uso do bem vendido, acarretando multa a
ser estipulada pelo Poder Executivo.
Art. 8Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 9g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 1993.
Sebastião Helvécio
Justificação: E notória a preocupação mundial com a
reciclagem de produtos, especialmente os oriundos de
atividade industrial, que consomem matérias-primas nobres e
elevados níveis de energia elétrica. Daí o embasamento
econômico para a valorização das atividades mercantis que
envolvem as operações de compra efetivadas por desmontes.
A repercussão social dessa valorização é visível no mercado
de trabalho, na medida em que representa a geração de
inúmeros empregos e também a opção de preços mais razoáveis
para os consumidores, cada vez mais espoliados pelo
achatamento salarial e pela queda do poder aquisitivo dos
salários.
Urge, portanto, a presença do Estado a fim de que sejam
valorizados aqueles que se dedicam a tão nobre atividade,
resguardando-se o comerciante com a nota fiscal de entrada
de mercadoria a cada operação de compra e com a
identificação do vendedor das mercadorias e evitando-se z
comercialização de materiais roubados e o conseqüente
descrédito dessa profissão.
A lei ora proposta, ao instituir dispositivos de garantia,
dificulta práticas lesivas à população e aos bons
comerciantes, permitindo assim o recolhimento de tributos
para o Estado, que os aplicará em atividades de relevância
social
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.328/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança do

Vale ng 15, com sede no Município de Itamarandiba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Esperança do Vale nQ 15, com sede no Município de
1 tamarandi ba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 1993.
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Wanderley Ávila
Justificação - Fundada em 2/11/88, a Loja Maçônica
Esperança do Vale no 15 é uma entidade de caráter
filantrópico, cuja maior preocupação é o crescimento
espiritual do homem, visando a sua perfeita integração na
sociedade.
A documentação da entidade atende às exigências para
declará-la de utilidade pública, prêmio merecido pelo
trabalho excelente que ela vem desenvolvendo, visando à
perfeita integração do homem na sociedade, modificando-a
para melhor.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 4.155/93, do Deputado João Marques, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde e ao Diretor-Geral da
Imprensa Oficial com vistas à criação de uma cartilha sobre
o Cólera ou à reprodução da cartilha encartada no jornal "O
Globo do dia 28/3/93 e posterior divulgação nos principais
jornais do Estado. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 4.156/93, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
manutenção mecânica das máquinas de patrulhas mecânicas de
propriedade dos municípios, para reparo de estradas. (- A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.157/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas a que seja implantado o 2g grau na
Escola Estadual José Bittencourt, do Município de Estrela
Dalva. (- A Comissão de Educa;ão.
Ng 4.158/93, do Deputado Sené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário do
Planejamento com vistas à inclusão dos Municípios de
Leopoldina, Rio Pomba, Além Paraíba e São Gonçalo do Sapucai
no projeto SOMMA. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)
NQ 4.159/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
inclusão do Município de Santa Luzia no Programa Nacional de
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - PRONAICA -,
com a implantação do CAIC naquele município. (- A Comissão
de Saúde e Ação Social.)
NQ 4.160/93. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Rádio Guaicui, de Várzea da Palma, pela passagem do seu lg
aniversário de fundação, ocorrido no dia 4 do corrente mês.
(A Comissão de Educação.
NQ 4.161/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado para que
determine aos Secretários do Trabalho e da Indústria e
Comércio que interfiram junto à diretoria da Indústria de
Papéis Matarazzo, de Cataguases, objetivando a reabertura da
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referida fábrica, hoje paralisada, com 1.000 empregados sem
trabalho.
NQ 4.162/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado para que
determine aos Secretários do Trabalho e da Indústria e
Comércio que interfiram junto à diretoria da Usina
Açucareira Paraíso, em Astolfo Dutra, com vistas à
reabertura da referida fábrica, hoje paralisada, com 600
empregados sem trabalho. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)
Ng 4.163/93. do Deputado Jorge Eduardo, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor do DER-MG com vistas à realização
de um estudo objetivando a pavimentação do trecho da Rodovia
de Ligação flQ 664, entre Bonfinópolis de Minas e Unaí. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Oradores Inscritos
- O Deputado Antônio Carlos Pereira profere discurso, que

será publicado em outra edição.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

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

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de redação final do Projeto de
Lei no 1.213/93. 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.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento ng 3.856/93, do Deputado
Marcos Helênio, pedindo informações ao Secretário de
recursos Humanos e Administração acerca dos patrimônios
imobiliários urbano e rural situados no Município de
Governador Valadares e pertencentes ao Estado de Minas
Gerais. A mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei ng 1272/93, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos símbolos de vencimentos e
dos proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela sua aprovação, com as Emendas ngs 1. 2 e
3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aporvação do projeto, com as Emendas ngs 1, 2 e 3



148

apresentadas pela Comissão de Administração Pública. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1, 2 e 3. da
Comissão de Administração Pública. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 964/92, do
Deputado Agostinho Patrus, que dispõe sobre a instituição de
reservas particulares de relevante interesse ecológico e
cultural, por destinação do proprietário, no Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira opinam pela sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vêm á Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei flQ 964/92
EMENDA NQ 1

Acrescente-se ao parágrafo único do art. 1Q os seguintes
termos, "in fine
Parágrafo único - ... que deverá ter, no mínimo, 1/3 de

sua área total destinada à reserva.".
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Gilmar Machado
Justificação: A emenda tem a finalidade de evitar, para o
fim de obtenção dos benefícios previstos na lei, grande
desproporcional idade entre a área destinada à reserva e a
área total do imóvel

EMENDA NQ 2
Dê-se z caput do art. 8g a redação infratranscrita,

acrescentando-se o seguinte parágrafo lg e renumerando-se o
parágrafo único:
"Art. 8g - O imóvel que possuir reserva particular de

relevante interesse ecológico e cultural, assim reconhecido
por meio de registro pelo órgão estadual competente,
recolherá o Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis e
Doação - ITCD - na razão de 50%.
Parágrafo lg - O imóvel que possuir a reserva de que trata

o caput" deste artigo correspondente à totalidade de sua
área ficará isento do recolhimento do ITCD.".
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Gilmar Machado
Justificação: A emenda parte do entendimento de que somente

se a reserva coincidir com o total da área do imóvel é que
se justifica a isenção do recolhimento do ITCD.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.
No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto

emendas do Deputado Gilmar Machado, que receberam os ngs 1 e
2. Nos termos do 2g do art. 195 do Regimento Interno, a
Presidência vai devolver o projeto e as emendas à Comissão
de Meio Ambiente, para que sobre elas seja emitido parecer.
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Discussão, no lg turno do Projeto de Resolução ng 1.212/92,
da Mesa da Assembléia, que dá a denominação de Deputado
Ulysses Guimarães à Tribuna Popular da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do projeto, com a Emenda ng 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o ilustre Deputado
Roberto Carvalho.
- Os Deputados Roberto Carvalho e Raul Messias proferem

discursos, que serão publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. A Mesa da
Assembléia.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
parte da reunião e não havendo oradores inscritos para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca
os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 7, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do
dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 190a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE MARÇO DE 1993

Presidência do Deputado Roberto Amaral
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei ng 11.737; discurso da Deputada
Maria José Hauesen; registro de presença; questões de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de
número regimental; questão de ordem; discursos dos Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Mílton Salles e Ivo José; questões de
ordem; chamada para recomposição de quorum"; existência de
"quorum"; manutenção do veto - Questões de ordem -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz

- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani T Adelmo Carneiro Leão -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibrabim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas
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- José Bonifácio - José Braga - José Leandro - José Maria
Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Mílton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amaral) - 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 Dílzon Meio, 2g-Secretário 'ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial

à Proposição de Lei ng 11.737, que cria cargos no Quadro de
Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado e
dá outras providências. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto.
A Deputada Maria José Haueisen - Para encaminhar a votação,
Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, distinta galeria, temos o Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 11.737, que cria cargos no Quadro de
Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, para ser apreciado nesta noite.
Para mim, é importante que se fale em justiça e em Tribunal

de Justiça, porque o que estamos vendo em todo o Pais é a
injustiça grassando, de norte a sul, de leste a oeste.
Na primeira quinzena de fevereiro passado Lula apresentou a
Itamar Franco um projeto intitulado "Política Nacional de
Segurança Alimentar'. A dimensão desse gesto de Lula somente
o tempo vai dizer. Houve quem chamasse o plano de genérico,
sem que sequer o tivesse lido. Qual era o objetivo de Lula
no polêmico encontro com Itamar? Demonstrar que é possível
ajudar o Brasil mesmo estando e permanecendo na Oposição. As
intenções de Lula são claras e abrangem três aspectos. O
primeiro deles é mostrar que o problema da fome é uma
questão política. Fala-se muito em fome como um problema
social, sem que os políticos se vejam obrigados a tomar uma
posição política diante de fato tão premente.
Uma enorme parcela da sociedade, que vive na extrema

pobreza e em total desorganização, é muito susceptível aos
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discursos demagógicos e às promessas fáceis. Os Col lar e os
Maluf nadam de braçada no lago manso da ignorância, da
ausência de cidadania.
E são 40 ou 50 milhões de miseráveis postos à margem da

cidadania. Incorporar esses cidadãos à sociedade organizada,
despertá-los para os seus direitos elementares é impossível
se a fome é relegada a um segundo plano. Se o estômago
clama, a cabeça não pensa!
Lula, com o seu projeto, está obrigando a sociedade a
entrar de cabeça no debate acerca da fome. Itamar Franco,
depois do gesto de Lula, vem falando continuamente nesse
tema. O debate nacional está lançado. Na campanha do
plebiscito e nas eleições de 1994, a fome será o pano de
fundo. Passando a debater, desde já, as causas da fome e as
propostas para sua erradicação, as eleições de 1994 deverão
trazer resultados mais honestos.
Junto com o projeto para erradicação da fome, Lula entregou
também a Itamar um plano nacional de reforma agrária e
política agrícola. E preciso implantar uma ampla reforma
agrária que assente os 12 milhões de sem-terras que
perambulam com o estômago vazio. E preciso criar uma
política agrícola voltada para a geração de alimentos e
apoiada na defesa do pequeno produtor.
Felizmente, Itamar Franco sancionou no dia 25 de fevereiro

o projeto de regulamentação da reforma agrária com dez
vetos, entre eles os que se referem aos arts. 14 e 17,
atendendo às reivindicações dos sem-terras e dos
trabalhadores rurais. Esses dois artigos significavam enorme
retrocesso. Em boa hora foram banidos!
Os países capitalistas que conseguiram um crescimento
econômico e social solucionaram a questão agrária por
intermédio da ação do Governo, que possibilitou uma
assistência maior ao pequeno produtor. Foi o que fez a
Inglaterra nos séculos XI e XII. Permitiu o acesso à terra e
à modernização da agricultura, com o Estado defendendo e
protegendo a pequena produção. Isso também aconteceu com OS
Estados Unidos, com a Austrália e com os chamados Tigres
Asiáticos.
No Brasil, as elites não descobriram ainda que o próprio
desenvolvimento capitalista passa pela distribuição de
terra. Não descobriram a importância da reforma agrária e da
melhoria das condições de trabalho do agricultor. Enquanto
se estimula a concentração de muita terra nas mãos de
poucos, vemos que os pequenos produtores estão mais pobres,
o êxodo rural aumentou, diminuíram os alimentos básicos e
aumentaram-se os seus preços, as cidades incharam-se em
favelas e cresceram o desemprego, a marginalização e a
violência.
Senhores, a reversão desse quadro demanda tempo e vontade

política.
Queremos deixar claro que sabemos do tempo cronológico de
365 dias, de 54 semanas, de 24 horas em cada dia, mas o
tempo histórico é que pode trazer uma mudança, uma reversão.
Esse tempo histórico vai depender da atuação de cada



cidadão, que tem consciência de sua obrigação, sobretudo no
parlamento, no meio da classe política, onde esse tempo
histórico pode ser abreviado. Esta desigualdade social que
campeia no Pais inteiro pode ser modificada.
Ainda hoje, lendo o Jornal do Brasil, encontrei em manchete

de primeira página a revelação do IBGE afirmando que 10% da
população controla 48% da riqueza nacional. Vejam bem os
senhores, 10% da população brasileira é dona de quase metade
da riqueza deste País. E essa concentração de renda de que
falei há pouco que provoca o êxodo rural, que tira o
trabalhador do campo e o traz para as grandes cidades.
Comentando a manchete da primeira página, o artigo do Jornal
do Brasil diz o seguinte: 0 crescimento da população nas
grandes cidades correspondeu ao aumento da favelização. A
medida que a cidade cresce, cresce o número de miseráveis,
cresce o número de favelados. A cidade de São Paulo tem
maior número de favelas do que o Grande Rio: 594 contra 546.
Mas o número de domicílios em favelas carioca chega a
203.226, enquanto nas de São Paulo não passa de 134.448.
Na minha cidade, que é pequena e é considerada bolsão da

miséria do Nordeste de Minas, existem inúmeras favelas. São
37 favelas cercando uma cidade pequena.
São pessoas que vivem na miséria total. Vemos um jornal
comentar, também, a inversão de valores. Eles dão
preferência à aquisição de televisores, ao invés de
geladeiras. Sabemos que as geladeiras, hoje, já se tornaram
um artigo de luxo, mas quando as pessoas preferem tele-
visores a geladeiras, ai há uma inversão de valores. O que
me assusta é que quando viajo pelas roças de minha cidade,
em inúmeras casas que tenho visitado está a antena
parabólica, de todo tamanho, para divertir o povo. Esta é a
época do circo sem pão. Aquele povo tem o circo da televisão
e não tem, sequer, pão para matar a fome de suas crianças.
Vou voltar a esse assunto depois, já que meu tempo se

esgotou, e, por ora, dou-o por encerrado.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, neste
Plenário, do companheiro Jaime Martins, que retorna depois
de um período em que esteve enfermo. Desejamos um pronto e
rápido restabelecimento ao prezado companheiro.

Questões de Ordem
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

verificar, não há quorum suficiente para a continuação dos
nossos trabalhos, razão pela qual solicito de V. Exa. o
encerramento, de plano, desta reunião.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, solicito de V.
Exa. a recomposição do 'quorum.
O Deputado Mílton Sailes - Sr. Presidente, estamos num

momento critico da vida mineira. Tenho muita autoridade para
falar em tempos críticos, porque, talvez, seja o Deputado
que tenha dado mais entrevistas em favor do funcionalismo
mineiro.
Respeito o Deputado Ivo José, quando ele pede verificação

de quorum, mas já que estamos num momento de diálogo, de
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conversa, gostaria que V. Exa. , dentro desses princípios,
desse continuação à reunião e ouvisse o Deputado Romeu
Queiroz, que é o Líder do Governo. Participamos do Governo,
mas estamos discordando dele nesse episódio do aumento do
funcionalismo.
Pediria a V. Exa. que, além de proceder à recomposição do
"quorum" desta reunião, desse ao nobre Líder do Governo a
oportunidade de expor o seu ponto de vista, para que não
sejam, aqui, castradas as palavras de cada um.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Milton Salies. E regimental a questão de ordem levantada
pelo Deputado Romeu Queiroz. Para seu atendimento, a
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
de verificação de quorum".
O Deputado Mílton Sal les - Gostaria de pedir a V. Exa. que
nos deixasse ouvir as palavras do Líder do Governo nesta
Casa, porque, assim, talvez ficassem dispensados os outros
procedimentos. Ele tem alguma coisa para dizer, e V. Exa.
pode verificar que já existe quorum" neste momento.
Portanto. V. Exa. poderia dar-lhe a palavra para que
explicasse, aqui, o que tem que ser explicado. Pediria à as-
sessoria de V. Exa. , que é competente, que constatasse o
quorum existente no Plenário.
O Sr. Presidente - Com relação à ponderação feita pelo
Deputado Milton Salles, a Presidência não pode conceder a
palavra ao Líder se ele não a solicitar.
Antes de conceder a palavra ao Deputado Romeu Queiroz, a
Presidência verifica, de plano, que há 34 Deputados no
Plenário. E necessário, pois, que se faça a chamada para
recomposição de "quorum".
Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário para proceder à chamada
de recomposição de "quorum". Na sua ausência, a Presidência
convoca o Deputado José Renato.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados; 9
Deputados se encontram nas comissões, perfazendo o total de
49 Deputados. Há, portanto, número para votação.
Prosseguindo a reunião, concedemos a palavra, já solicitada

anteriormente, ao Deputado Romeu Queiroz.
Questão de Ordem

O Deputado Romeu Queiroz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
atendendo à solicitação do Deputado Mílton Sailes,
gostaríamos de esclarecer o acerto feito hoje, pela manhã,
entre a Liderança do Governo e os Líderes dos partidos que
apóiam o Governo, com relação à mudança na tabela de
vencimentos dos servidores da Função Pública e do Quadro
Permanente.
Foi uma solicitação feita pelas Lideranças que apóiam o
Governo do Estado, para que encontrássemos uma solução, a
fim de que terminasse a greve dos servidores públicos
estaduais. O Governador Hélio Garcia recomendou-nos que
apresentássemos a emenda, por intermédio do Relator do
Projeto ng 1.213, e que a tabela fosse substituída de forma
tal que o aumento previsto de 25% fosse elevado para 60%.



Dessa forma, a emenda foi acolhida pelo Relator, Deputado
Dílzon Meio, e já se encontra em condições de ser votada.
E importante salientar que foi mais um esforço do Governo

do Estado, que já tinha absorvido com a folha de pagamento
dos funcionários públicos 89% das receitas estaduais e que
com essa mudança - o aumento do percentual de 25 para 60%
- a despesa com o pessoal do Estado ultrapassa 90% da
arrecadação, resultando, assim, menos de 10% para o
atendimento a investimentos e custeio do Estado.
Era essa a informação que o Deputado Mílton Salles gostaria
que prestássemos a esse Plenário e ao público. Muito
obrigado.

- Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Romeu Queiroz. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, num exercício
rápido de minha matemática, é difícil compreender como 89%
do Orçamento do Estado, destinado ao pagamento dos
funcionários, acrescido de 35% passa para 90% o
comprometimento da receita do Estado. Aliás, é essa, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, uma questão que devemos re-
solver nesta Casa. A Assembléia Legislativa tem o dever de
analisar sistematicamente a prestação de contas do Governo
do Estado e, nesse sentido, é de responsabilidade do Governo
encaminhar a esta Casa suas contas, mensalmente.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais só poderá
manifestar com clareza e responsabilidade o seu
posicionamento diante das proposições do Governo do Estado,
quando tiver em mãos a prestação de contas. Lamentavelmente,
o que assistimos hoje é um desencontro das contas,
desencontro esse existente entre os representantes do Go-
verno. Essa situação não podemos admitir.
Srs. Deputados, o IBGE está apresentando hoje um anuário,

em que revela o estado de pobreza e de miséria em que vive a
população brasileira.
Se nós nos aprofundarmos nos dados do IBGE, iremos

verificar, além do problema a que já nos referimos uma das
situações mais iníquas que o brasileiro já viveu: a mais
profunda injustiça na distribuição das rendas geradas por
esse Estado e por esse País.
A Deputada Maria José Haueisen mostrou que estamos diante
de uma situação em que dos 10% mais ricos, os realmente mais
ricos constituem 1% da população brasileira e detêm cerca de
50% da renda nacional, enquanto que a grande maioria da
população brasileira vive em estado de pobreza e miséria.
Essa situação que presenciamos hoje é fruto de decisões
políticas que interessam, apenas, a uma pequena parcela da
população, apenas a uma minoria da elite econômica, a alguns
latifundiários, banqueiros e empresários. A população brasi-
leira não aceita mais nem pode continuar suportando uma
situação em que seus representantes políticos mantêm esse
estado de enorme injustiça.
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Os Governos dos Estados não podem tudo. O Sr. Hélio Garcia
não pode tudo, mas o Governo do Estado de Minas Gerais pode
muito, e do muito que ele pode o que estamos assistindo é
que ele faz muito pouco, exerce muito pouco do poder, quando
interessa à grande maioria da população, aos servidores
públicos, aos professores, aos servidores da saúde e aos
trabalhadores deste Estado. Pelas ações do Governo, que tem
o poder maior, vemos uma ausência e um desinteresse em tomar
atitudes quando essas atitudes interessam à justa dis-
tribuição de renda e ao desenvolvimento deste Estado. Esta
Assembléia, durante estes dois anos, teve oportunidade de
participar de várias CPIs. Nós, Deputados mineiros, fizemos
várias CPIs, mostrando várias irregularidades que
aconteceram e em que se fez necessária a aplicação da lei.
As irregularidades que aconteceram no passado não poderiam
ficar impunes, tal a sua intensidade e gravidade. O Estado
de Minas Gerais, por meio do Executivo, da Assembléia
Legislativa e do Poder Judiciário, tinha e tem a obrigação
de defender os princípios de justiça, bem como de combater a
corrupção que ainda grassa neste Estado.
Fizemos e relatamos várias CPI5 que mostravam enormes

distorções no exercício da lei e do poder. Lamentavelmente,
o Governo tem se mostrado omisso diante dessas visíveis
irregularidades ocorridas em nosso Estado. E todos

reconhecemos que uma das razões que mais tem estimulado o
crime, a sonegação, a corrupção e a violência, é a
impunidade. Infelizmente, esse Governo, que muito pode,
muito pouco tem feito no combate à corrupção.
Uma outra área em que o Governo também muito pode atuar,
mas sobre a qual quase nada tem feito, diz respeito ao
planejamento de suas ações em defesa do desenvolvimento do
Estado e da utilização correta dos recursos públicos.
Se analisarmos, vamos verificar, por meio do Orçamento ou
das ações governamentais, que uma boa parcela dos recursos
públicos tem sido destinada a obras faraônicas,

absolutamente desnecessárias ou, no mínimo, não
prioritárias. Mas o Governo, com um discurso de que a verba,
eventualmente, é fruto de empréstimos internacionais,
aplica-a em obras que dão pouco retorno, em função do que é
aplicado. Quero citar o caso do Jaíba, onde em 20 anos se
aplicaram em torno de US$230.000.000,00 e os dados oficiais
do Jaiba mostram que, no ano passado, o retorno foi da ordem
de US$2.500.000,00. Isso não corresponde a 1% do dinheiro
enterrado naquele cemitério. E o Governo insiste, ainda, em
enterrar mais milhões de dólares naquele local, em prejuízo
do Estado de Minas Gerais.
Maiores são os interesses para Minas Gerais, quando
pensamos na formação, na recuperação e na valorização de
seus recursos humanos. Não é possível que o Governo do
Estado vá a diferentes países solicitar empréstimos, alguns,
inclusive, destinados à educação, e depois deixe a maioria
de seus funcionários recebendo salários absolutamente

insuficientes.
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É sobre isso, Sras. e Srs. Deputados, que queremos
discutir. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem a
responsabilidade maior de defender os interesses deste
Estado, bem como os de sua população. Nós, que pertencemos à
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e que
ocupamos a ponta da pirâmide social, temos a imensa
responsabilidade de torná-la mais justa, de defender a
distribuição de recursos de modo mais justo e equânime, para
que a população brasileira, e especialmente a mineira, na
sua maioria, não sobreviva apenas com salários aviltantes,
com dificuldades imensas e num estado de sofrimento
permanente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Mílton Salles.
O Deputado Milton Salies - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
companheiros e companheiras presentes nas galerias; há
alguns anos, quando não havia sequer Bancada do PT, no
Governo Tancredo Neves, eu estava nesta tribuna defendendo a
posição do funcionalismo público. E, hoje, no Governo, eu
não poderia tomar uma posição incoerente em relação à que
tomei no passado. Estou unido ao Partido dos Trabalhadores
não em termos ideológicos, mas numéricos. Talvez eu seja o
Deputado que mais tenha, nos últimos dias, defendido a
posição e os conceitos dos funcionários públicos, a ponto,
até, de isso me criar alguns problemas de ordem
administrativa. Essa posição assumi antes da existência do
PT nesta Casa, porque o Deputado do PT que aqui havia,
Deputado Mares Guia, abandonou aquele partido e passou para
o PMDB. Mantenho a minha coerência, e a minha Bancada também
mantém a sua coerência no que diz respeito à defesa do
funcionalismo público.
E, Sr. Presidente, não tenho dúvida de que hove uma
revisão. Manifestou sensibilidade o Governador ao dar alguma
coisa, talvez pequena, passando de 25% para 60% o índice de
aumento de alguns segmentos do funcionalismo do Estado.
Mas, Sr. Presidente, eu me proponho estabelecer um diálogo
franco; que seja uma greve franca, não uma greve política. E
eu queria dizer que o ilustre Líder Romeu Queiroz entendeu,
em parte, o meu raciocínio. Eu queria dizer que o Governador
Hélio Garcia autorizou que uma comissão de alto nível,
integrada pelo ilustre Deputado Agostinho Patrus, pelo
Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Secretário do
Planejamento e pelos representantes dos funcionários
públicos, a qual poderá ser formada imediatamente, talvez
hoje ou amanhã, iniciasse os estudos a cerca de uma política
salarial para o funcionalismo público estadual. Esse, sim, é
o grande reclamo dos funcionários públicos. Não adianta ser
dado um aumento de 80%. 90% ou 100%, porque, daqui a dois
meses, ele já estará corroído pela inflação. E por isso que
estou lutando diuturnamente, com o testemunho, inclusive,
dos Deputados do PT. Eu me propus, no primeiro momento,
votar contra o projeto de aumento do Governador.
Meu querido Adelmo, com quem convivo diuturnamente nesta
Casa, aponte-me um ato de corrupção deste Governo. Lutar
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contra a corrupção é a minha bandeira da vida inteira.
Aponte-me um ato de corrupção do Governador Hélio Garcia, e
eu serei o primeiro a pedir o seu "impeachment', como pedi o
do corrupto Newton Cardoso.
Vamos todos nós, de cabeça fria, continuar a defender a
bandeira do funcionalismo. Vamos, de maneira séria, honesta
e correta, defender nossas bandeiras. Vamos fazê-lo não
politicamente, porque todos podemos, com isso, levar
vantagem, até mais que o PT, e porque essa bandeira do
funcionalismo - repito - foi defendida por mim antes de o PT
entrar nesta Casa. Continuo defendendo o funcionalismo
público com seriedade e altivez. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação , o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
distinta galeria, é muito importante que neste momento não
sejam esquecidos os dois últimos anos do Governo Hélio
Garcia. Também é importante que não esqueçamos o episódio
da MinasCaixa e a demissão de mais de 1.200 trabalhadores do
CREDIREAL.
Esses fatos trazem a marca desse Governo, e os lembro para

que não simplifiquemos a discussão em cima de uma proposta
que altera um reajuste de 25 para 60%. Não podemos
simplificar, porque sabemos que, se assim fizermos,
estaremos minimizando muito a responsabilidade que tem o
Poder Executivo não apenas de estabelecer uma política
salarial para o funcionalismo, mas de executar ações de
governo que demonstrem um comprometimento efetivo com a
grandeza de nosso Estado.
Estas são algumas das preocupações que ternos, neste
momento, e sabemos que não apenas a Bancada do PT se
preocupa com a política salarial, como outras Bancadas
manifestaram essa preocupação, porque todos os Deputados
estão sendo cobrados nas suas bases. Sabemos que outras
Bancadas concordam que devemos ter uma política salarial no
Estado, para que o funcionalismo encontre motivação e
condições objetivas para trabalhar com dignidade, colocando
o nosso Estado em posição de destaque. Sabemos que o nosso
Estado, nestes dois anos, pela desmotivação do funcionalismo
público, está sofrendo uma estagnação sem precedentes, ao
passo que, se tivéssemos uma política salarial satisfatória,
e o Governo desse uma demonstração de seriedade e fizesse
uma definição de prioridades, o servidor público, em todas
as instâncias, sem dúvida alguma, encontraria motivação e
teria condições para depositar alguma esperança em dias
vindouros.
Sabemos que este momento não deixa nenhuma margem de
esperança para o trabalhador do Estado de Minas Gerais. Em
relação a todas as ações, pode-se dizer que a corrupção,
cuja apuração é tão cobrada pelo Deputado Mílton Salles, não
é tudo. A habilidade para administrar, a habilidade para
definir prioridades de acordo com interesses que não são os
da maioria da população, sabemos que é fácil ter. Isso,
infelizmente, já é tradição em nosso País, mas o que
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queremos não é apenas receber cobranças para apurar
corrupção. Queremos que o Governo apresente a esta Casa,
para todo o Estado de Minas Gerais, para todo servidor, uma
política salarial, mesmo que seja semelhante à que, dentro
dos próximos dias, será definida pelo Governo Federal.
Sabemos que não virá do Governo Federal uma política
salarial ideal, para criar motivação em todo o País, mas
sabemos que aquele Governo já demonstrou admitir que o
trabalhador, em toda esfera, em todos os níveis, merece
reconhecimento. E necessário que se estabeleça uma proposta
pela qual o servidor possa conhecer de antemão os índices
que farão a correção salarial nos próximos meses.
Sabemos que não basta formar uma comissão. Sabemos que o
fato de ser formada uma comissão não recompõe todos os
prejuízos que os servidores tiveram nos últimos dois anos e
não garante que o Estado terá sua política salarial.
Podemos ainda citar o exemplo da conivência do Governo

Estadual com políticas que não favoreceram o nosso Estado. O
Governo de nosso Estado esteve aliado à política de
privatização, que hoje traz para o nosso Estado um saldo de
milhares e milhares de trabalhadores desempregados,
trabalhadores que estavam exercendo o seu trabalho em
empresas siderúrgicas de Minas Gerais e que hoje estão no
olho da rua. Não bastou o volume de recursos gastos na
propaganda enganosa que se fez da privatização, utilizando
um elefante. Não foi suficiente. Essas empresas, depois de
um ano de privatizadas, ainda fazem propaganda de seus
duvidosos benefícios. Só quem conhece de perto essa
realidade é que pode testemunhar o que estou falando. Falo
de dois mil trabalhadores da Acesita demitidos, falo de
igual número de demitidos na Usiminas. Esses são apenas os
diretamente atingidos, porque os reflexos indiretos dessas
demissões nas cidades onde as empresas estão instaladas são
de proporções alarmantes. Sabemos que, infelizmente, o
Governador Hélio Garcia colocou a estrutura bancária do
Estado a serviço dessas privatizações. E por isso que
estamos discorrendo sobre essas preocupações, neste momento,
para que façamos uma reflexão séria, firme e que não
fiquemos limitados à análise de uma proposta que não
responde à grande expectativa de todo o funcionalismo do
nosso Estado.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, não há
'quorum regimental para votação. Infelizmente, vamos ter de
suspender a reunião.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, peço a
verificação do "quorum.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado. A
Presidência solicita ao Deputado Francisco Ramalho que
proceda á chamada para recomposição de quorum'.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Há 9
Deputados que se encontram nas comissões, o que perfaz um
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total de 40 Deputados. Há número regimental para continuação
da reunião e, até mesmo, para votação.
A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar 'sim"; e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar 'não". Resumindo: "sim"
mantém o veto, e 'não" rejeita o veto. A Presidência convida
para atuarem como Escrutinadores os Deputados Ajalmar Silva
e Célio de Oliveira. Convido o Deputado Alvaro Antônio para
proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (- Faz a chamada.).
- Responderam à chamada de votação os seguintes Deputados:
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira -
Clêuber Caneiro - Dilzon Meio - Edward Abreu - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Hely
Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista -
João Marques - José Bonifácio - José Braga - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Mílton
Sailes - Paulo Pettersen - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam à abertura da urna e á verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas
O Sr. Presidente - Votaram 35 Deputados. Foram encontradas
na urna 35 sobrecartas. Os números conferem. Esta
Presidência lembra aos Deputados que existem 9 Deputados nas
comissões.
A Presidência solicita aos Escrutinadores que procedam á

contagem dos votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Proclamação do resultado da votação.
Votaram "sim 23 Deputados; votaram não 12 Deputados.
Estão presentes na comissão 9 Deputados. Está mantido o
veto. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questões de Ordem
O Deputado Mílton Salies - Sr. Presidente, gostaria de
fazer dois apelos a V. Exa. e ao Presidente efetivo, que não
se encontra presente. Em primeiro lugar, gostaria de pedir
que, quando se iniciasse a votação dos vetos, fosse o
Plenário informado sobre o que significam o "sim e o "não'.
Eu, por exemplo, Sr. Presidente, tenho a humildade de dizer
que hoje votei errado. Em segundo lugar, gostaria de pedir
que se proibisse a boca-de-urna. O Deputado José Bonifácio
fez boca-de-urna neste Plenário, e eu fui seduzido.
Assim, Sr. Presidente, pediria a V. Exa. , nestas duas
questões de ordem, em primeiro lugar, que não se permitisse
a prática da boca-de-urna, e, em segundo lugar, que se
esclarecesse o Plenário sobre a votação.
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O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Milton Sailes, Líder do PFL nesta Casa.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, depois

da questão de ordem apresentada pelo Deputado Milton Salies,
não temos nada mais a fazer senão encerrar a reunião. Muito
obrigado
O Deputado Ronaldo Vasconcel los - Secundando a proposta do
Deputado Antônio Carlos Pereira, peço a V. Exa. que encerre
a reunião, de plano, pela inexistência de quorum".

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Esta Presidência,
verificando, de plano, a inexistência de quorum", encerra a
reunião e convoca os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 24, às 91h30min, e às 101h30min, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária, também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 191g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE MARÇO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Chamada para verificação de quorum"; existência de
número regimental - Palavras do Sr. Presidente - Votação, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 11.764;
discursos dos Deputados Antônio Carlos Pereira e Roberto
Carvalho; manutenção do veto - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Elmo Braz - Roberto Carvalho

- Benê Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Targuinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henrigues - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

4 PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário nas funções de 2g-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Chamada para Verificação de Quorum
O Sr. Presidente - Havendo matéria na pauta cuja votação
depende do "quorum qualificado de maioria absoluta, esta
Presidência vai determinar ao Sr. Secretário que proceda á
chamada prévia para verificação de "quorum". Com a palavra,
o Sr. Secretário, para proceder à chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 43 Deputados.
Portanto, há quorum para o prosseguimento dos nossos
trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta
da presente reunião o veto à Proposição de Lei ng 11.737, em
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite.
Votação, em turno único, do Veto Parcial á Proposição de
Lei nQ 11.764, que altera o art. 7Q e seu inciso 1 e o art.
10 e seus 3g e 4g, da Lei ng 9.380, de 18/12/86, que
dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gjrais. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Antônio Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, demais pessoas presentes nas galerias: irei
eximir-me de opinar acerca do veto à Proposição de Lei no
11.764, ex-Projeto de Lei ng 536/92. No entanto, quero
adiantar que nossa Bancada votará pela derrubada do veto.
Uma reunião de comissão a qual nos diz respeito estará
iniciando seus trabalhos dentro de poucos minutos; no
entanto, quero aproveitar esse tempo para tecer alguns
comentários sobre o reajuste anunciado pelo Governo
Estadual. Gostaria de deixar muito claro que reconhecemos
que essa alteração do índice - de 25%, a vigorar a partir de
março, para 60%, extensivo aos servidores do quadro
permanente e de função pública - significa um avanço.
Fazemos questão de frisar esse avanço para que não corramos
• risco de entrar num jogo de tudo ou nada, de maniqueísmo,
• que não iria contribuir para a solução do impasse que
estamos vivendo. Reconhecer esse avanço, porém, significa ir
além de uma análise simplista, que debita esse reajuste
exclusivamente ao empenho, à sensibilidade e à boa-vontade



do Governo do Estado. Fosse assim, esse empenho, essa
sensibilidade ou essa boa-vontade se teria manifestado em
época anterior, possibilitando, até mesmo, que não
tivéssemos um movimento grevista. Reconhecemos esse empenho
e esse avanço, mas não podemos ignorar o trabalho de várias
lideranças na Assembléia, o qual contribuiu para que
chegássemos aos 60%. Creio que, se adotarmos uma posição
( q ue, infelizmente, tem pautado a nossa ligação com o Poder
Executivo) de, exclusivamente, agradecer ao Governo
Estadual, devido ao fato de ele tomar certas medidas, sendo
que a Assembléia, na consecução dessas, tem um papel muito
importante, estaremos, na verdade, desabonando o nosso
próprio trabalho, empenho e atuação. Se houve sensibilidade
por parte do Poder Executivo, houve também um trabalho, um
empenho e um investimento desta Assembléia, pelo menos, por
meio de várias de suas lideranças, para que esse avanço
viesse a se concretizar.
No entanto, houve, também, outras razões para que
conseguíssemos isso. Uma delas, em minha opinião, é
fundamental e não pode ser minimizada neste momento. Se
passamos, agora, de um reajuste de 25% para 60%, se isso,
concreta e objetivamente, vai significar, para as pessoas
que serão beneficiadas por ele, uma amenização do desespero
diante do arrocho salarial, temos de ter claro o fato de
que, além da sensibilidade do Poder Executivo, além do
empenho de Deputados e de Lideranças desta Assembléia, há um
movimento, há um processo de mobilização, há uma greve, há
uma luta em curso. Ignorar isso, secundarizar e colocar a
luta dos servidores do magistério numa situação apenas de
coadjuvante, parece-me uma análise política equivocada.
Eu gostaria de ressaltar aqui, com muita clareza, em nome
da nossa Bancada, que reconhecemos, sim, que houve um
avanço no processo e que esse avanço se deve a uma mudança
de atitude do Poder Executivo, do Governador Hélio Garcia e
seu secretariado e da Assembléia Legislativa, o que é
positivo. Entretanto, esse empenho se deve, sobretudo, à
luta dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.
Agora, reconhecer o avanço, admitir e aplaudir esse avanço
não pode, por si só, significar que as coisas estão
encerradas.
Eu creio que nosso maior esforço, neste momento, deve ser o

de, considerando esse avanço, considerando essa conquista,
construir fórmulas políticas capazes de não apenas pôr fim a
uma greve, não apenas encerrar um processo de paralisação do
serviço, mas, mais do que isso, pavimentar um caminho que
nos possibilite, num futuro próximo e até num longo prazo,
evitar que processos como esse se repitam.
Longe de mim insinuar que quero impedir greve, mas
acredito que nosso empenho, que nosso esforço, deve ser
para criar condições, a fim de que as greves não venham a
acontecer. Nessa perspectiva , o reajuste dos salários,
neste momento, cumpre um papel positivo, sem dúvida alguma,
mas é insuficiente. Ontem, perguntaram-nos se aceitamos a
proposta. A Bancada do PT, é bom que se diga, não é Bancada
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de negociação, não é comando de greve. O movimento tem sua
independência, tem sua autonomia. A Bancada do PT tem, sim,
um compromisso com a luta dos servidores mas, mais do que
isso, tem compromisso com a luta por um aparelhamento
efetivo, real, completo, do Estado de Minas Gerais para
servir à população.
Nessa perspectiva, não cabe dizer se aceitamos ou
rejeitamos a proposta, mas temos que aproveitar aquilo que
temos de melhor, que é esse avanço positivo, mas
insuficiente. Vamos precisar da capacidade, com certa
rapidez, com certa agilidade, de um empenho maior, para
construirmos as alternativas para o futuro. Alternativa para
o futuro, hoje, significa, concreta e objetivamente, uma
política salarial. Alternativas há inúmeras. A própria
Assembléia, por meio de uma comissão, apoiada pelo Plenário,
proposta pelo ex-Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
apresentou uma alternativa de política salarial ao
Executivo. Não sei se é o melhor momento para dizermos se é
a melhor ou a pior proposta. Discute-se, hoje, no Governo
Federal, uma alternativa de política salarial que, nas suas
linhas mestras, é basicamente a que se aplica, hoje, na
iniciativa privada. Se me perguntarem se é uma boa política
salarial, eu diria que não; diria que é uma política
salarial de arrocho e que não consegue manter o poder
aquisitivo dos salários dentro do processo inflacionário em
que vivemos. Mas é uma política, é uma referência que
permite ao trabalhador do serviço público vislumbrar o que
será o dia de amanhã, uma política que merece inúmeras
críticas, mas que nos permite o mínimo de segurança,
enquanto Estado, enquanto Poder, e que permite ao
trabalhador ter o mínimo de segurança, enquanto cidadão. E
esse o debate que temos de travar agora. O Governo anunciou,
e o Líder do Governo nesta Casa reiterou a disposição de se
estabelecer uma política salarial. Acho que esse já é um
segundo avanço, e nós não podemos minimizá-lo, não podemos
tratá-lo como uma questão secundária ou menor. Se há essa
disposição, então, que nos empenhemos todos para que ela se
materialize em gestos e atos concretos; que se formalize
aqui, nesta Assembléia, nesse projeto que estamos
discutindo, como essa comissão vai funcionar, quais serão
seus prazos, quais serão suas condições e em que momento
essa política salarial deve ser apresentada.
O Governo Estadual alega que não pode estabelecer
diretrizes e medidas independentemente do que ocorre no
plano federal. Também não quero estabelecer uma polémica
nesse campo, embora discorde dessa afirmação. Entretanto,
vou considerá-la como um dado político. Vou considerar que é
legítimo que o Governo Estadual tenha como referência aquilo
que se define em Brasília. Se é assim, esta semana, o
Governo Federal define sua política salarial - isso está
em todos os jornais. Se é essa a referência - e estou
acatando o raciocínio do Poder Executivo de Minas -, que
isso também seja concretizado, que isso também seja
materializado e que isso se expresse em forma de artigo no
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projeto que está aqui tramitando para que tenhamos
garantidos, na Assembléia Legislativa, ampliando nosso
espaço e nossa contribuição, um mecanismo que nos permita,
no futuro, dizer, de forma muito clara, que houve um avanço,
um amadurecimento; que houve, sem dúvida, contribuição e
sensibilidade por parte do Poder Executivo; que houve uma
luta concreta, objetiva e forte da parte dos trabalhadores,
mas, por outro lado, a Assembléia cumpriu e desempenhou o
seu papel. Acho que podemos desempenhar esse papel e mais:
acho que devemos desempenhar esse papel. Muito obrigado.
O Sr. Presidente (Deputado .José Ferraz) - Para encaminhar a

votação, o ilustre Deputado Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colegas
Deputadas Maria José Haueisen e Elisa Alves, demais colegas
do Plenário e senhores presentes nas galerias, antes de
continuar o raciocínio do Deputado Antônio Carlos Pereira,
gostaria de rememorar alguns dados. No ano passado, tivemos
greves parciais. Insistentemente, inclusive ao lado do
Deputado Clêuber Carneiro, grande defensor do funcionalismo,
dissemos aqui, repetidas vezes, que, como o disco do Governo
não mudava de lado, conseqüente e lamentavelmente, o nosso
disco tinha de continuar repetitivo: cobrança da política
salarial e cobrança de negociações.
Essa greve atual não precisava estar ocorrendo. Os

servidores públicos procuraram, com insistência, o Governo,
em busca de uma solução negociada, antes da deflagração da
greve. Buscaram conhecer os dados a respeito da arrecadação,
buscaram outras informações. Entretanto, o que receberam por
parte do Governo nas devidas negociações?
Eu, particularmente, estive com o Secretário em várias
oportunidades e, em todas elas, alertei a ele que era
fundamental uma negociação. Durante o almoço da nova Mesa,
antes da greve, coloquei para o Governador a necessidade de
que se sentasse à mesa com o funcionalismo, negociasse e
encontrasse uma proposta, uma solução, pois a greve não
interessava aos servidores, não interessava ao magistério,
não interessava à população, não interessava a ninguém. O
que se quer, efetivamente, é um salário digno, é um
cronograma de reposição das perdas e uma política salarial.
E isso, antes de o Governo Federal anunciar sua política.
E bom que se recorde que, em 1991, o Governo Hélio Garcia
anunciava que, em janeiro de 1992, definiria a política
salarial e um reajuste para recompor as perdas, o que seria,
finalmente, o cumprimento daquilo que ele havia prometido
durante a campanha eleitoral.
Creio que tivemos um reajuste insignificante e não tivemos
a definição de uma política salarial para que se encontrasse
uma perspectiva de trabalho e de vida para os servidores
públicos e, conseqüentemente, uma melhoria da qualidade do
serviço público em Minas Gerais.
Em 1992, praticamente tudo se repetiu, com palavras

diferentes. O Governo, mais uma vez, tendo em vista que o
salário mínimo seria reajustado em janeiro, anunciou que, em
janeiro, iria rever a política salarial e mais uma vez
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tivemos o mesmo tratamento, infelizmente. Em janeiro, nos
dias 21, 23 e 26, foram anunciados os rabos-de-cavalo.
Nenhuma negociação houve de janeiro a março. O movimento
marcou uma assembléia, com perspectiva de greve, para o dia
10 de março. O reajuste foi anunciado em janeiro. De janeiro
a março, dezenas e dezenas de tentativas de realização de
reuniões foram empreendidas para se negociar com o Governo.
Da parte do Chefe do Executivo, apenas o silêncio, a
omissão, até que, finalmente, a greve foi deflagrada, no dia
10 de março. O Governo vem e anuncia 4% e mais 30% de pô-
de-giz, propostas que não atingem nem os aposentados nem os
funcionários que estão de licença médica. Não atingem o
servidor que entra em férias e, enfim, não é solução de
nada.
O Governo gasta uma fábula de dinheiro em programas de
televisão e em jornais do Estado para dizer que não tem
dinheiro. Aliás, até gostaria que o Líder do Governo
trouxesse para nós o valor exato gasto pelo Governo nessas
iniciativas.
Volto a repetir: eu não falei mentirosos. Falei que o
Governo divulgou meias verdades, porque ocultou números
divulgados por ele próprio. Em vez de negociar, de se sentar
à mesa civilizadamente, como todos nós queremos, não faz
nada.
o Deputado Clêuber Carneiro, grande opositor do Governo e
defensor dos funcionários públicos, à época do Governo
Newton Cardoso, propôs política salarial, respeito e
tratamento digno para os funcionários, e nada disso houve. O
que vemos é uma mudança apenas de forma, mas o conteúdo,
infelizmente, não mudou em relação a essa questão. Não temos
aquele tratamento de se colocar polícia, de se proibir que
se façam movimentos na Praça da Liberdade, mas diálogo não
existe. O que temos é apenas veiculação de notícias. Não
temos respeito, não temos cumprimento de palavras e, muito
pelo contrário, temos uma sucessiva avalanche de
descumprimento total de tudo aquilo que foi prometido na
campanha. E um desrespeito muito maior porque é
aparentemente brando, aparentemente civilizado. O respeito
se dá no trato concreto, nas relações objetivas, quando o
Governo negocia com seriedade. Por que o Secretário da
Fazenda não convocou o comando para debater os números?
o Governo, realmente, não tem tido ouvido para ouvir.

Gostaria de colocar essa cronologia para se ver que tudo foi
tentado para que não houvesse a greve e para que tudo fosse
resolvido por meio de negociações.
Continuamos insistindo em dizer que só por meio de
negociações respeitosas é que encontraremos uma solução para
o conflito. Quanto maior a crise, mais necessidade de
diálogo há. O Governo faz o contrário: hoje, que a crise é
maior, ele dialoga menos e respeita menos. Aliás, não
respeita nada. Enquanto o Governo continuar desrespeitando o
funcionalismo e o magistério, a greve continuará. E evidente
que ninguém quer a greve.



Espero que todas as demais Bancadas não só se coloquem a
favor do funcionalismo como também pressionem o Governo para
que se encontre uma solução.
Quem assume o Governo do Estado não o assume para ficar
omisso nem para tentar empurrar a greve com a barriga e
derrotar o movimento. Derrotar o movimento é derrotar a
administração pública, o serviço público. Enquanto o Governo
continuar com essa postura, infelizmente, a greve
continuará. Esperamos que este Plenário contribua para que o
Governo saia dessa crosta de isolamento, de desrespeito,
para que, realmente, possamos ter uma solução negociada para
o fim da greve. Que esta Assembléia esteja à altura da
confiança que o povo nela deposita.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar sim, e
os que desejarem rejeitá-lo deverão votar não. Resumindo,
sim mantém o veto, não rejeita o veto.
A Presidência convida para atuar como Escrutinadores os
Deputados Célio de Oliveira e Bernardo Rubinger. Com a
palavra, o Sr. Secretário, Deputado Bené Guedes, para
proceder à chamada para votação secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Elmo Braz - Bené Guedes -

Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Allton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Fuzatto - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Dílzon Melo - Edward Abreu - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santana - Gilmar Machado
- Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques
- Wanderley Ávila - Wilson Pires.
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.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 48 Deputados; foram encontradas
na urna 48 sobrecartas. Os números conferem. Recomendo aos
Escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim 23 Deputados, votaram
não 25 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao

Governador do Estado.
Questão de Ordem

O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Sr. Presidente, quero
lembrar a V. Exa. e aos poucos Deputados presentes no
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Plenário neste instante que, hoje, às 14 horas, esta
Assembléia estará recebendo a figura ilustre de D. Serafim
Fernandes de Araújo, que falará sobre a Campanha da
Fraternidade de 1993, cujo tema é a habitação.
Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, de plano, a
inexistência de quorum" regimental para prosseguimento dos
nossos trabalhos, principalmente para votação de vetos, o
que requer maioria absoluta dos votos dos Deputados, peço o
encerramento da presente reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado
Ronaldo Vasconcellos. Esta Presidência, verificando, de
plano, a inexistência de "quorum" para a votação dos
projetos em pauta, encerra a reunião e convoca os Deputados
para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do
dia já publicada, e para a extraordinária de hoje, às
201h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.
ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e treze minutos do dia dezessete de março de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Bernardo
Rubinger, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado José
Laviola, por indicação da Liderança do PMDB). Baldonedo
Napoleão, Jorge Hannas e Romeu Queiroz, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência dá ciência
aos parlamentares presentes do recebimento das seguintes
correspondências: Ofício no 1/93, da Juíza de Direito da
Comarca de Itulutaba, Dra. Maria Antonieta Salles Batista,
que encaminha cópia da ata da audiência de instalação da
Comarca de Capinópolis; Ofício no 28/93, do Prefeito
Municipal de Alpercata, Dr. Adão Alves Pereira, que
encaminha cópia da Lei no 451, de 1992, que cria o Distrito
de Era Nova, naquele município; Oficio no 36/93, do Prefeito
Municipal de Araporã, Dr. Valdir Inácio Ferreira,
comunicando a posse dos agentes políticos e o desmembramento
daquele município do Município remanescente de Tupaciguara;
Ofício no 13/93, do Presidente da Associação dos Municípios
da Microrregião do vale do Paranaíba, Dr. João Batista
Arantes da Silva, que solicita apoio junto ao Governador do
Estado para a região do Vale do Paranaíba e de todo o
Triângulo Mineiro; Ofício no 315/93, do Deputado Kemil
Kumaira, Secretário de Assuntos Municipais, que encaminha
cópia do primeiro relatório de avaliação do progresso e do
impacto do Programa Estadual de Cidades Intermediárias -
PRÍJECI; ofício do Presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros de Belo Horizonte - SETRANSP -,
Dr. José Duarte Carvalho, que encaminha cópia de
levantamento de dados sobre a realidade do setor: e



telegrama do Ministro do Bem-Estar Social, Dr. Jutahy
Magalhães Júnior, comunicando liberação de recursos
destinados ao Governo do Estado de Minas para a construção
da estação de tratamento de esgoto da bacia do ribeirão
Arrudas. Passa-se, então, à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação de proposições da comissão,
oportunidade em que o Presidente comunica que, em
cumprimento ao disposto no art. 13, incisos II e IV, da Lei
Complementar ng 26. de 14/1/93, que prevê a designação, por
esta comissão, de um representante e um suplente desta Casa
para comporem a Assembléia Metropolitana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, submete à apreciação dos
membros da comissão os nomes dos Deputados Romeu Queiroz e
Ronaldo Vasconcelios, para representante e suplente,
respectivamente. Colocada em discussão a proposta, faz uso
da palavra o Deputado Jorge Hannas, que tece considerações.
Colocada em votação, a proposta é aprovada por unanimidade.
A Presidência proclama que os Deputados Romeu Queiroz e
Ronaldo Vasconcellos estão designados para representante e
suplente desta Casa na composição da Assembléia
Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte e
determina à assessoria que proceda às comunicações
necessárias. Em seguida, a Presidência passa à 3 51 fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições sujeitas à deliberação conclusiva da comissão,
oportunidade em que coloca em votação, nos termos da
Deliberação da Mesa flQ 487, os Requerimentos ngs 3.791,
3.792 e 3.793/92, de autoria do Deputado Dílzon Melo, e
3.867/93, de autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
os quais, cada um por sua vez, são aprovados
conclusivamente. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca-os para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 31 de março de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Jorge Hannas - Raul

Messias - Baldonedo Napoleão.
ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e três de março
de mil novecentos e noventa e três, comparece na Sala das
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Márcio Miranda,
Geraldo Rezende, Wellington de Castro e Ibrahim Jacob,
membros da comissão supracitada. Está presente, também, o
Deputado Bernardo Rubinger. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara abertos
os trabalhos e solicita ao Deputado Bernardo Rubinger que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece que a reunião tem por finalidade ouvir o Dr.
Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG, e o Inspetor
Antônio José de Andrade Sobrinho, Superintendente da Policia
Rodoviária Federal de Minas Gerais, os quais discorrerão
sobre a violência no trânsito no Estado de Minas Gerais. 0
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Presidente registra a presença do Inspetor Gibraim Souza
Couri, Chefe de Serviço da Policia Rodoviária Federal de
Minas Gerais, e o Inspetor Marcílio Sérgio da Silva, Chefe
do Setor de Educação da Policia Rodoviária Federal de Minas
Gerais. O Presidente passa a palavra ao Dr. Raimundo, que
declara ser a legislação sobre delito do trânsito de
indenização de vitimas deficiente, considerando que ela deve
ser mais severa. A seguir, faz assertiva sobre a deficiência
da legislação processual, que a seu ver é responsável pela
impunidade no Pais, principalmente em decorrência da sua
morosidade. Já o Inspetor Sobrinho levanta o problema da
educação para o trânsito, afirmando que se a atuação da
polícia não se restringisse a combater os efeitos, mas
atacasse as causas mediante uni processo de educação,
amenizaria os efeitos, que são as ações de violência.
Disserta, além disso, sobre a dificuldade financeira dos
órgãos do Governo decorrente da não-aprovação do Orçamento
da União. O Inspetor Marcilio ressalta a importância da
educação no trânsito, voltada para a conscientização do
motorista a respeito de como usar o veículo, para o
conhecimento das leis e o respeito a elas. Destaca, ainda, a
necessidade de se formarem nas escolas os futuros
motoristas, introduzindo no currículo escolar matéria sobre
a violência no trânsito. Por fim, sugere a realização de um
trabalho em conjunto das Policias Militar e Civil e do
DETRAN para que, mediante uma comunicação mais ágil, haja
maiores possibilidades de apreensão dos delinqüentes. O
Inspetor Gibraim fala sobre a ineficiência do Código
Nacional de Trânsito, pois os motoristas só podem ser
punidos através de multas. Os Deputados Adelmo Carneiro
Leão, Geraldo Rezende e Márcio Miranda participam ativamente
dos debates, conforme consta nas notas taquigráficas. A
seguir, o Presidente encerra a la parte da reunião e passa á
2a parte, com discussão e votação de proposições da
comissão. O Deputado Márcio Miranda apresenta requerimento
em que solicita seja reiterado convite ao Secretário de
Estado da Educação e que sejam convidados o Procurador-Geral
do Estado e o Chefe do 6Q Distrito Rodoviário do DNER-MG
para participarem da próxima reunião, a ser realizada no dia
30, às 9 horas, com a finalidade de se discutir a violência
no trânsito no Estado de Minas Gerais. Submetido a votação,
é este requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos convidados e
dos parlamentares presentes, convoca os Deputados que
compõem esta comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de março de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Geraldo Rezende -

Ibrahim Jacob - Márcio Miranda.
ATA DA 424 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de março
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e
Bernardo Rubinger (substituindo este à Deputada Maria



Elvira, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, e
verificada a presença dos Deputados Roberto Amaral, Jorge
Eduardo e José Leandro, o Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconcellos, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Bernardo Rubinger que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente transforma a primeira parte
dos trabalhos em reunião especial, com a finalidade de
receber o Dr. José Carlos de Carvalho, Diretor-Geral do IEF.
A Presidência convida o orador para tomar assento à mesa e
esclarece que ele discorrerá sobre questões relativas à
defesa ambiental. Na oportunidade, o Presidente registra a
presença do Dr. Otávio de Souza Lima, Chefe de Gabinete da
Diretoria-Geral; do Dr. José do Carmo Braga, Diretor; do
Professor Célio Valle, Diretor de Parques e Reservas
Equivalentes; do Coronel José Ortiga e do Dr. José Medinas,
Assessores da Diretoria-Geral; e da Dra. Sônia Maria
Paulino, advogada, todos representantes do IEF. O
Presidente, autor do requerimento que motivou o convite, faz
uso da palavra para as suas considerações sobre o assunto.
Em seguida, passa a palavra ao Dr. José Carlos de Carvalho,
que faz exposição geral sobre as atividades do instituto
quanto à gestão de recursos naturais e à proteção ao meio
ambiente. Aborda ainda o novo papel do IEF a partir da
criação da Lei Florestal Estadual, dando ênfase á
reorganização do órgão. As 91h7min, o Deputado Bernardo
Rubinger retira-se da reunião, e a Deputada Maria Elvira
passa a ser substituída pelo Deputado Jorge Eduardo. As
10h9min, registra-se a presença da Deputada Maria Elvira,
terminando assim a referida substituição. Após a explanação,
o Presidente abre a discussão. ' realizado amplo debate
entre o convidado e os Deputados presentes. O Dr. José
Carlos de Carvalho passa a palavra ao Professor Cêlio Valle,
Diretor de Parques e Reservas Equivalentes, que presta
esclarecimentos ao Deputado Ivo José sobre a situação do
Parque Florestal do Rio Doce, conforme consta nas notas
taquigráficas. Dando continuidade aos trabalhos, a Deputada
Maria Elvira apresenta requerimento convidando a diretoria
do Conselho de Associações Comunitárias da Pampulha -
Conapam - e a diretoria da Associação Ecológica Pró-Lagoa da
Pampulha para que venham expor, perante esta comissão,
assuntos referentes à defesa ambiental da Pampulha. Logo
após, o Deputado Ivo José apresenta requerimento solicitando
que seja programada visita ao Parque Florestal do Rio Doce.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados por unanimidade. Logo em seguida, o
Presidente concede novamente a palavra ao convidado para que
este faça suas considerações finais. O Presidente agradece a
presença da equipe do IEF e agradece também ao Dr. José
Carlos de Carvalho pelos valiosos subsídios prestados à
comissão. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
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parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 1993.
Ronaldo Vasconcelios, Presidente - Miguel Barbosa - Ivo

José.
ATA DA 65a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e três de março de mil novecentos
e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho II os Deputados
Antônio Júlio, Antônio Pinheiro, Maria José Haueisen e Célio
de Oliveira, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita à Deputada Maria José
Haueisen que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente esclarece que a matéria constante na pauta foi
previamente redistribuída, tendo em vista a recomposição
desta comissão. Na ausência do Deputado Bonifácio Mourão, a
Presidência redistribui ao Deputado Célio de Oliveira os
Projetos de Lei nos 1.171, 1.176, 1.181 e 1.185/92. Passa-se
à 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Presidente passa a palavra ao
Deputado Célio de Oliveira, que emite parecer pela
constitucionalidade dos Projetos de Lei ngs 909, 942, (este
na forma do Substitutivo no 1) e 1.034/92, com a Emenda ng
1, do Relator, todos no lg turno. Quanto aos Projetos de Lei
ngs 898, 1.147 e 1.153/92, o Deputado Célio de Oliveira
emite parecer pela sua inconstitucionalidade. Colocado em
discussão, a Deputada Maria José Haueisen solicita vista do
parecer sobre o Projeto de Lei ng 942/92, o que é concedido
pela Presidência. Colocados em votação, cala um por sua vez,
são aprovados os Pareceres sobre os Projetos de Lei nos 898,
909, 1.034, 1.147 e 1.153/92. Com a palavra, a Deputada
Maria José Haueisen emite pareceres pela constitucionalidade
do Projeto de Lei no 659/91 e pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei ng 1.113/92, ambos no lo turno. Submetidos a
discussão e a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres. Estando ausente o Deputado Clêuber Carneiro,
Relator do Projeto de Lei ng 1.075/92, no lo turno, o
Presidente solicita ao Deputado Antônio Pinheiro que leia o
parecer já assinado pelo Relator. Esse parlamentar passa à
leitura do parecer, que conclui pela inconstitucionalidade
do projeto de lei. Colocado em discussão, a Deputada Maria
José Haueisen solicita vista do processo, o que é concedido
pelo Presidente. Encerrada essa fase, passa-se á discussão e
à votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. De posse da palavra, o Deputado Célio de Oliveira
emite pareceres pela constitucionalidade dos Projetos de Lei
ns 603/91 e 1.125 e 1.175/92, todos com a Emenda ng 1, do
Relator, e 976, 1.123, 1.138, 1.160 e 1.169/92, todos no lo
turno. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. A Presidência esclarece que
o Projeto de Lei ng 1.058/92, no lg turno, distribuído ao



Deputado Célio de Oliveira e que estava com vista ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão, continua em discussão.
Encerrada essa fase, o Presidente coloca em votação o
parecer pela inconstitucionalidade, o qual fica aprovado.
Quanto aos Projetos de Lei ngs 1.171, 1.176, 1 . 181 e
1.185/92, o Deputado Célio de Oliveira pede prazo regimental
para emitir parecer, o qual lhe é concedido pelo Presidente.
O Deputado Antônio Pinheiro apresenta pareceres pela
constitucionalidade dos Projetos de Lei nos 951 e 1.201/92,
ambos com a Emenda ng 1, e 712 e 1.199792, todos no lg
turno. Após discussão e votação, são os pareceres aprovados,
cada um por sua vez. Atendendo a pedido do Presidente, o
Deputado Célio de Oliveira lê os pareceres assinados pelo
Deputado Clêuber Carneiro, os quais concluem pela
constitucionalidade dos Projetos de Lei nos 1.155, 1.183,
1.187, 1.191, 1.193 e 1.194/92 e 1.173 e 1.174/92, estes
dois últimos com a Emenda ng 1, do Relator, todos no lg
turno. Discutidos e votados, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. A Deputada Maria José Haueisen lê os
pareceres assinados pelo Deputado Reinaldo Lima, todos
concluindo pela constitucionalidade dos Projetos de Lei ngs
1.137, 1.178, 1.168 e 1.172/92, os dois últimos com a Emenda
ng 1, do Relator, todos no lg turno. Colocados em discussão
e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres.
Ainda com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen profere
seus pareceres sobre os Projetos de Lei ngs 1.116 e
1.196/92, ambos no lg turno, concluindo pela sua
constitucionalidade, os quais, postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
em dia e hcrário já estabelecidos, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de março de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Cêlio de Oliveira - Reinaldo
Lima - Maria José Haueisen.
ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três
de março de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Gilmar
Machado e Célio de Oliveira, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Cóssimo Freitas, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Célio de Oliveira que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência
designa o Deputado Gilmar Machado para fazer a leitura das
correspondências enviadas a esta comissão: uma, do
Presidente da Belotur; outra, da Câmara Municipal de
Itabira; e a última, da Supervisora Pedagógica Iara Manata
Pontes, de Poços de Caldas. Encerrada a la Parte da reunião,
passa-se à 2a parte, com a discussão e a votação de
proposições da comissão. A comissão aprova requerimento de
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sua autoria em que solicita ao Conselho Federal de Educação
seja agilizada a aprovação dos cursos de Administração de
Empresas e de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências
Humanas de Itabira; aprova, igualmente, outros
requerimentos, também de sua autoria, em que solicita sejam
encaminhados ofícios aos seguintes órgãos: Secretarias de
Estado da Habitação, da Fazenda, do Planejamento e
Coordenação-Geral, de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente,
de Assuntos Municipais, do Trabalho e Ação Social, da
Educação, de Recursos Humanos e Administração, de
Comunicação Social e da Cultura; Reitorias da PUC-MG, da
UFMG e da UEMG; Conselho Estadual de Educação; Conselho
Estadual da Criança e do Adolescente; Escola de
Biblioteconomia da UFMG; Ministério do Planejamento;
Secretaria da Cultura da Presidência da República;
Governador do Estado; IEPHA; FEAM; COPAM; IBAMA; Diretoria
do IEF; Departamento Nacional da Produção Mineral e SELT,
visando ao atendimento das propostas dos Fóruns Técnicos de
Cultura, realizados nesta Casa. O Deputado Gilmar Machado
solicita seja convidada a Dra. Ana Luíza Machado Pinheiro,
Secretária Adjunta da Educação, a comparecer a reunião desta
comissão para prestar esclarecimentos sobre a situação
funcional dos servidores educacionais das delegacias
regionais de ensino. Submetido a votação, é esse
requerimento aprovado. Em atenção a pedido do Deputado
Gilmar Machado formulado em reunião anterior, a Presidência
determina á assessoria da comissão sejam distribuídas cópias
do Plano de Carreira da Educação aos membros da comissão. Na
seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. São discutidos e votados, cada um
por sua vez, os Prcjetos de Lei ns 207/91, no 2Q turno, e
940/92, no lg turno, ambos com pareceres favoráveis à sua
aprovação, emitidos pelo Relator. Deputado Cóssimo Freitas.
Esses projetos são aprovados. A Presidência defere o pedido
do Deputado Ambrósio Pinto. Relator do Projeto de Lei ng
284/91, no lg turno, de que este seja convertido em
diligência ao autor, bem como o pedido de retirada de
tramitação do Projeto de Lei ng 1.159/92, em virtude de
requerimento apresentado pelo autor, Deputado José Militão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca-os para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 30 de março de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Ambrósio Pinto - Gilmar

Machado.
ATA DA 60 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de março
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão,
Wilson Pires e José Leandro, membros da comissão
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Ivo José
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e Hely Tarquínio. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado José Leandro que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência faz a leitura da
correspondência e passa à 2a parte da reunião, com discussão
e votação de proposições da comissão. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita seja
convidado o Dr. Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da
Associação dos Hospitais de Minas Gerais - AHMG -, para
discutir, em audiência pública a ser realizada nesta Casa em
abril de 1993, juntamente com os Secretários da Saúde e do
Planejamento, o orçamento a ser destinado à saúde em 1994. O
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta outro requerimento,
em que solicita sejam convidados para a próxima reunião
ordinária da comissão o Presidente do IPSEMG, Dr. António
Ubaldo M. dos Santos Penna, e o Presidente do Sindicato
IPSEMG, Sr. Geraldo Magela de Andrade, com a finalidade de
se debaterem assuntos referentes àquele órgão, em especial o
fechamento da farmácia externa. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são esses requerimentos aprovados. O
Deputado Hely Tarquínio propõe requerimento em que pede seja
encaminhado ofício ao Secretário da Saúde solicitando
informações detalhadas sobre o procedimento adotado e os
requisitos exigidos para a celebração de convênio entre o
SUS e os municípios e quais são as vantagens proporcionadas
à municipalidade. Colocada em votação, é esta proposta
aprovada. Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. São discutidas e votadas as seguints
proposições: com pareceres favoráveis do Relator, Deputado
Wílson Pires, os Projetos de Lei ngs 1.103/92, no 2g turno,
e 1.124 e 1.154/92 (este com a Emenda no 1), no lg turno;
com pareceres favoráveis do Relator, Deputado Adelmo Car-
neiro Leão, os Projetos de Lei nQs 1.092, 1.146, 1.156,
1.162 e 1.170/92 (este com a Emenda nQ 1), todos no lg
turno; com pareceres favoráveis do Relator, Deputado José
Leandro, os Projetos de Lei ngs 1.129/92 (este com a Emenda
ng 1) e 1.161, 1.165 e 1.166/92, todos no lo turno: com
pareceres favoráveis do Relator, Deputado Jorge Eduardo. os
Projetos de Lei ngs 1.139 e 1.143/92, ambos no lg turno.
Todos esses projetos são aprovados. O Presidente sugere que,
na impossibilidade de sua participação nas reuniões do
Conselho Estadual de Saúde, que se realizam todas as
segundas-feiras, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Jorge
Eduardo o substituam. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca-os
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 31 de março de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Wilson

P i res.
ATA DA 52a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
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Às onze horas do dia vinte e cinco de março de mil
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os
Deputados Roberto Amaral, José Braga e José Maria Pinto,
membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Roberto Amaral, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado José Braga que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
procede à distribuição das proposições constantes na pauta.
O Deputado José Braga é designado Relator dos Projetos de
Lei ngs. 575/91, 884, 984, 1.039, 1.047, 1.049, 1.054,
1.055, 1.056, 1.057, 1.061, 1.065, 1.076, 1.078, 1.080,
1.083, 1.099, 1.104 e 1.106/92. O Deputado José Maria Pinto
é designado Relator dos Projetos de Lei ns 665, 667, 668,
692, 845, 892, 927, 945, 982, 1.010 e 1.023/92. Passa-se,
então, à fase de discussão e votação das proposições
sujeitas à deliberação conclusiva das comissões. Sendo autor
do Projeto de Lei ng 884/92, o Deputado Roberto Amaral passa
a Presidência ao Deputado José Maria Pinto. Com  a palavra, o
Deputado José Braga profere seu parecer, concluindo pela
aprovação da matéria. Colocado em discussão e votação, é
aprovado o Projeto de Lei nQ 884/92. Reassumindo a Presi-
dência, o Deputado Roberto Amaral concede a palavra ao
Deputado José Braga, que apresenta pareceres em que opina
pela aprovação das demais proposições a ele distribuídas,
que, submetidas a discussão e votação, cada uma por sua vez,
são aprovadas. Em seguida, o Deputado José Maria Pinto
apresenta pareceres em que opina pela aprovação de todas as
proposições que lhe foram distribuídas. Colocados em
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
projetos. Logo em seguida, o Presidente propõe à comissão
mudar o horário das reuniões ordinárias para o das 11 horas,
o que é aceito por ela. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Cóssimo Freitas - José Maria

Pinto - Ibrahirn Jacob.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 603/91

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

Do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em exame
visa a declarar de utilidade pública o Centro Metodista de
Assistência aos Toxicômanos Bispo Almir dos Santos, com sede
no Município de Juiz de Fora.
Em obediência aos trâmites regimentais, vem o projeto a

esta comissão, para o lg turno de deliberação conclusiva,
após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Just iça.

Fundamentação



A entidade que se pretende beneficiar vem desenvolvendo um
trabalho altamente significativo na prevenção do uso de
drogas e na assistência aos usuários habituais.
Tendo em vista o caráter social da entidade em questão, não
há dúvidas quanto à conveniência da declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
De acordo com o aduzido, nosso parecer é favorável à
aprovação do Projeto de Lei no 603/91, no lo turno, com a
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.062/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

o Projeto de Lei no 1.062/92 é de autoria do Deputado
Mílton Sailes e tem o propósito de dar a denominação de
Deputado Christovam Chiaradia ao fórum da Comarca de Borda
da Mata.
Publicado em 25/9/92, e após manifestação da Comissão de
Constituição e Justiça pela sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, veio o projeto a esta comissão,
na forma do Substitutovo ng 1, para receber parecer, segundo
o disposto no art. 104. 1, "b do Regimento Interno.

Fundamentação
o autor da proposição pretende homenagear a memória do ex-
Deputado Christovam Chiaradia, notadamente pela sua marcante
passagem pela vida pública.
Entretanto, em que pese o interesse do parlamentar em
perpetuar, diga-se de passagem, merecidamente, a memória
daquele cidadão, o fórum da Comarca de Borda da Mata já
possui denominação, por força da Lei no 4.539, de 11/7/67,
aprovada por este Legislativo.
Oportuno salientar que o próprio Deputado Christovam

Chiaradia apresentou tal proposição, em um dos mandatos em
que enalteceu este Poder com a sua presença.
Procurou, com a medida, homenagear o Sr. Mário Martins,
servidor daquela comarca, funcionário humilde, zeloso,
cônscio de seus deveres e estimado pela população, segundo
as palavras do próprio parlamentar, contidas na justificação
da proposta.
Entendemos, pois, não ser esta a oportunidade de ressaltar,
ainda mais, os serviços prestados pelo saudoso Deputado
Christovam Chiaradia quando da sua marcante presença no
parlamento mineiro.

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

ng 1.062/92.
Sala das Comissões, lg de abril de 1993.
Antônio Fuzatto, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.064/92

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório
o Projeto de Lei no 1.064/92, do Deputado Bené Guedes, tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Centro de
Educação e Promoção Social - CEPS -, com sede no Município
de Leopoldina.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, vem a proposição a esta comissão, para o lQ turno
de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Centro de Educação e Promoção Social realiza um trabalho
de natureza filantrópica, educativa e cultural, voltado
notadamente para a promoção, o amparo e a assistência ao
menor, aos jovens e aos idosos carentes.
Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de utilidade

pública da entidade.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.064/92, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.155/92

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

o projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Reinaldo
Lima, tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Operário Futebol Clube, com sede no Município de Bom
Despacho.
Publicada em 26/11/92, a proposição foi encaminhada, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
nada encontrou que pudesse inibir sua tramitação normal.
Vem, agora, a matéria a esta comissão para o l Q turno de
deliberação conclusiva, obediente ao que prescreve o art.
104, 1, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade, que congrega um número ilimitado de sócios,
tem por finalidade desenvolver o civismo, a cultura física,
a prática do futebol amador e do esporte especializado.
Sua presença na vida da comunidade se evidencia pelos
serviços relevantes que realiza no campo da cultura e do
esporte, o que a torna merecedora do título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.155/92, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.160/92

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Agostinho Patrus,
propõe a alteração da denominação da Escola Estadual Morro



Escuro, do Município de Santa Maria do Itabira, para Escola
Estadual Paulo Luciano Viana.
Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, para
exame preliminar, que concluiu pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade da matéria, a
proposição vem, agora, a esta comissão, para receber parecer
para o lg turno de deliberação conclusiva, nos termos do
art. 104, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Paulo Luciano Viana, nome que se propõe para a Escola
Estadual Morro Escuro, nasceu em Santa Maria do Itabira,
onde criou sua numerosa família.
Educando com sacrifício seus onze filhos, Paulo Luciano
reconhecia a educação como instrumento fundamental do
progresso individual e social do homem. Foi o doador do
terreno onde foi construída a Escola Estadual Morro Escuro.
Julgamos, portanto, meritória e oportuna a homenagem que
aquela comunidade propõe seja prestada a Paulo Luciano
Viana.

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

no 1.160/92, em sua forma original.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.170/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

Da Deputada Elisa Alves, o projeto de lei em exame visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Amigos de Araxá - ACA -, com sede no Município de Araxá.

Aprovado no lg turno, em 24/3/93, com a Emenda ng
1 da Comissão de Saúde e Ação Social, retorna o projeto a
esta comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva.
Apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade em questão tem como objetivo a promoção do
desenvolvimento comunitário como instrumento real para a
melhoria da qualidade de vida da sociedade de Araxá. Assim
sendo, mostra ter importância fundamental para a comunidade,
fazendo jus ao reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.170/92, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

Redação do vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.170/92

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

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

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.172/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Elisa Alves, visa
a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Desenvolvimento do Bairro Orozino Teixeira e Vila Ana
Antônia - AMDORVILAN -, com sede no Município de Araxá.
Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua junidicidade, constitucionalidade e legali-
dade, apresentando-lhe a Emenda ng 1, vem a proposição a
esta comissão, para o lg turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação dos Moradores e Desenvolvimento do Bairro
Orozino Teixeira e Vila Ana Antônia - AMDORVILAN - tem por
objetivo buscar melhorias para a comunidade nas áreas de
saúde, cultura, lazer e esportes.
Na consecução desse propósito, a entidade realiza trabalho
altamente meritório, promovendo o bem-estar dos moradores
que representa e merecendo ser declarada de utilidade pú-
blica.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno.
do Projeto de Lei ng 1.172/92, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.174/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Alves, o projeto de lei em
exame visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Amigos Moradores do Bairro São Domingos, com sede no
Município de Araxá.
Em obediência aos trâmites regimentais, vem o projeto a
esta comissão, para o 1Q turno de deliberação conclusiva,
após exame preliminar pela Comissão de Constituição e
Just iça.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem como principio a
promoção do desenvolvimento comunitário por meio da
realização de obras e, conseqüentemente, a melhoria da
qualidade de vida da população. Visa, também, à atuação no
campo assistencial, minimizando os efeitos das desigualdades
sociais.



Pelos inestimáveis serviços que a entidade vem prestando,
faz jus ao reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.174/92, no lo turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 6 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.175/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.175/92, da Deputada Elisa Alves,
objetiva declarar de utilidade pública o Santuário
Espiritual Assembléia dos Treze, com sede no Município de
Araxá.
Publicado em lg/12/92, o projeto foi examinado pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
apresentando-lhe a Emenda ng 1. Vem, agora, a proposição a
esta comissão, para o lg turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A finalidade do Santuário Espiritual Assembléia dos Treze é
prestar assistência moral, material e social aos carentes da
comunidade. Presta, dessa forma, relevantes serviços aos
menos favorecidos, procurando promover sua integração
social. A entidade faz jus, portanto, a ser declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno,

do Projeto de Lei ng 1.175/92, com a Emenda ng 1, propjsta
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.178 /92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei ng 1.178/92 objetiva declarar de utilidade pública o
Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS do Estado de Minas Gerais
-GAPA-MG-, com sede em Belo Horizonte.
A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar
preliminarmente a matéria, não encontrou óbices à sua normal
tramitação.
Na forma regimental, vem o projeto a esta comissão, para o
lQ turno de deliberação conclusiva._

A entidade em tela tem como finalidade assistir os
portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS
-, notadamente com a promoção de uma política de saúde e
pesquisa, exercendo um importante papel para a integração
desses doentes na comunidade.
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Dessa forma, é oportuno que a entidade seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Diante das razões expostas, somos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.178/92, no lg turno.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.183/92

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

O projeto de lei em tela, da Deputada Maria Olivia,
pretende declarar de utilidade pública o Clube Operário
Treze de Maio. com sede no Município de Santana do Jacaré.
Publicada em 4/12/92, a proposição foi encaminhada, para
exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, por sua constitucionalidade e
por sua legalidade.
Vem agora o projeto a esta comissão, para o lg turno de
deliberação conclusiva, conforme prescreve o art. 104, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em estudo desempenha
atividades diretamente ligadas à cultura e ao folclore, tais
como as comemorações relativas à libertação dos escravos, a
prática da dança afro-brasileira e a conscientização da
classe trabalhadora, com vistas á defesa de seus interesses
comuns.
Sua atuação na comunidade identifica-a como instituição
comprometida com interesses socialmente relevantes, o que a
torna merecedora do titulo de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.183/92, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.194/92

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Reinaldo Lima,
pretende declarar de utilidade pública a Associação
Desportiva Oriente, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicada em 17/12/92, a proposição foi encaminhada, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, por sua constitucionalidade e
por sua legalidade.
Vem agora o projeto a esta comissão, para o lg turno de
deliberação conclusiva, conforme prescreve o art. 104. 1,
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em estudo desempenha
atividades que visam a difundir o civismo e a cultura
física, em especial a prática de futebol de caráter amador,



entre seus sócios, preparando-os também para participar e
competir em todas as modalidades e categorias do esporte
especializado.
A presença da entidade em apreço naquela comunidade
expressa um sério compromisso de sua parte com interesses
culturais e sociais, o que a torna merecedora do titulo de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.194/92, no lQ turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.199/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.199/92, do Deputado José Militão,
pretende declarar de utilidade pública a Fundação de
Assistência aos Desamparados Menino Jesus, com sede no
Município de Porteirinha.
Após o exame preliminar, em que não foram encontrados

óbices à normal tramitação da matéria, vem o projeto a esta
comissão para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade que se pretende declarar de utilidade pública
vem prestando, desde a sua fundação, os mais relevantes
serviços de assistência social à comunidade. Suas atividades
são voltadas para os menos favorecidos, a quem recolhe e de
quem tratam.
Trata-se de entidade que visa, fundamentalmente, a minorar

os efeitos dramáticos das desigualdades sociais, razão pela
qual faz jus ao reconhecimento de ua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à
aprovação do Projeto de Lei flQ 1.199/92, no iQ turno, na
forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 962/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 962/92, do Deputado Márcio Miranda,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Divinopolitana dos Diabéticos e Amigos - ADDA -, com sede no
Município de Divinópolis.
Aprovado no lg turno, retorna o projeto a esta comissão,
para o 2Q turno de deliberação conclusiva, atendendo às
disposições regimentais.

Fundamentação
A Associação Divinopolitana dos Diabéticos e Amigos - ADDA
- tem por objetivo a promoção da saúde e do bem-estar de
seus associados. Suas atividades constam de orientação sobre
o controle da doença, da distribuição gratuita de
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medicamentos, do intercâmbio cultural com associações
congêneres e da manutenção de convênios de assistência
médica e psicológica.
Fica evidente, dessa forma, o caráter de utilidade pública

da entidade.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 962/92. no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de abril de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.092/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.092/92, do Deputado Marcos Helénio,
visa a declarar de utilidade pública a Associação Feminina
Unidos do Palmares, com sede no Município de Ibirité.
Aprovada no lg turno, a proposição retorna a esta comissão,
para o 2g turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Associação Feminina Unidos do Palmares realiza um
trabalho de grande alcance social, em especial a promoção do
bem-estar e do desenvolvimento do menor carente.
Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade,
entendemos oportuno que ela seja declarada de utilidade
pública.

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

nQ 1.092/92, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão. Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETC DE LEI
NQ 1.102/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.102/92, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, pretende declarar de utilidade pública a
Creche Comunitária Pituchinha, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado no lg turno em 17/3/93, vem o projeto a esta
comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Comunitária Pituchinha é uma entidade de caráter
beneficente, que tem por finalidade assistir as crianças
carentes, proporcionando-lhes ambiente seguro e saudável e
ampliando-lhes o âmbito de socialização.
Por seus meritórios trabalhos, a entidade em questão faz

jus á declaração de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, nosso parecer é favorável á
aprovação do Projeto de Lei ng 1.102/92, no 2g turno, na
forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
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Adelmo Carneiro Leão, Relator.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.124/92
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei ng
1.124/92 objetiva declarar de utilidade pública o Centro
Espírita Fonte Viva, com sede no Município de Lagoa da
Prata.
Aprovado no lg turno em 24/3/93, o projeto retorna a esta
comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva,
conforme disposições regimentais.

Fundamentação
Fundada sob a égide da doutrina espirita, a entidade tem
como fim precípuo o estudo e a divulgação da doutrina
codificada por Alian Kardec e o incentivo à prática da
caridade, com vistas à redução dos efeitos da desigualdade
social
Tendo como meta dirigir sua ação a segmentos mais
necessitados da população, e contribuindo para solucionar ou
amenizar seus problemas, a entidade em questão faz jus ao
reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.124/92, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.131/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o Projeto de Lei ng
1.131/92 pretende declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Prados - APAE -, com
sede no Município de Prados.
Aprovado no 1Q turno em 17/3/93, em sua forma original,
retorna o projeto a esta comissão, para o 2g turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A APAE de Prados desenvolve um amplo trabalho de

assistência social e educacional junto aos excepcionais, por
meio da criação e da manutenção de estabelecimentos
destinados ao tratamento, educação, habilitação e
reabilitação de menores carentes.
Para que essa instituição possa prosseguir em seu valoroso
trabalho, consideramos oportuna a declaração de sua
utilidade pública.

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

ng 1.131/92, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.135/92
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

o Projeto de Lei no 1.135/92, do Deputado José Maria Pinto,
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Paladinos da Pátria, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovada no lQ turno em sua forma original, retorna a
proposição a esta comissão, para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos do art. 104, 1, a, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Loja Maçônica Paladinos da Pátria é uma entidade que tem
fins beneficentes e culturais e tem por objetivo ideológico
o aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade,
sem distinção de raça, crença ou nacionalidade. Preconiza a
tolerância, proclama a liberdade de consciência, a
obediência às leis, a fidelidade à Pátria e propaga a
fraternidade.
Dessa forma, julgamos oportuna a pretendida declaração de

sua utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.135/92, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.143/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei
em epígrafe visa a declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária dos Bairros Granja Paraíso e Pio XII,
com sede em Belo Horizonte.
Aprovada no lQ turno, em 19/3/93, retorna a matéria a esta
comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A associação em tela desenvolve um trabalho de grande
alcance social, dedicando-se especialmente a ações que
visam à promoção e à melhoria de vida da comunidade local.
Sendo assim, é oportuno que a entidade seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.143/92, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.166/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Alves, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Amigos e Moradores do Barreiro, com sede no Município de
Araxá.
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Aprovada no lg turno, a proposição vem a esta comissão,
para o 2Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A associação em exame presta relevantes serviços à
coletividade, notadamente no que diz respeito ao seu
desenvolvimento e à sua representatividade junto ao poder
público.
Ademais, um dos objetivos fundamentais da entidade é

estimular o intercâmbio e o bom convívio entre os moradores
locais, com promoções sociais, desportivas e culturais.

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

flQ 1.166/92, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PRONUNCIAMENTO REALIZADO EM REUNIÃO ANTERIOR

356a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 29/3/93 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Deputado Sebastião
Helvécio, que preside esta reunião, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, representantes da imprensa, recebemos, há poucos
dias, o relatório das atividades do Sindicato da Indústria
da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de
Terraplanagem em Geral no Estado de Minas Gerais - SICEPOT
- MG. Trata-se da chamada construção pesada.
A primeira vista, um relatório dando conta do trabalho de
um sindicato, ao qual se acrescentam dados sobre o
desempenho do setor, poderia parecer um documento sem maior
interesse. Considerando-se, porém, as implicações do assunto
dentro do quadro geral da economia mineira, surgem pontos de
inegável importância, que devem ser divulgados.
Minas Gerais atravessa, junto com o resto do Brasil, uma
fase de recessão econômica caracterizada pela queda da
atividade produtiva, pelo desemprego, pela inflação. Muitos
setores da economia enfrentam dificuldades provenientes
desse quadro. Mesmo assim, surpreendentemente, nossa
economia teve, nos últimos anos, uma trajetória digna de
nota, ultrapassando a do Rio de Janeiro e colocando-se como
a segunda do Pais, logo depois da de São Paulo. Esse desem-
penho é o que se pode chamar de espontâneo, tendo mais a ver
com mecanismos intrinsecamente econômicos do que com a ação
de governos. Trata-se do admirável exemplo de que as leis
econômicas são capazes de atuar eficazmente no livre jogo do
mercado. Não se pode, porém, deixar de creditar ao Governo
Hélio Garcia uma parte significativa dos resultados
alcançados, uma vez que houve preocupação com duas
providências básicas; por um lado, revigorou-se o modelo de
austeridade sustentado por Secretários e funcionários
eficientes, encaixados no comportamento mineiro tradicional.
Por outro lado, investiram-se em Minas Gerais
US$420.000.000,00 em obras no setor da construção pesada -
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um desembolso médio mensal de cerca de US$20.000.000,00.
Foram recursos destinados prioritariamente ao setor
emergente da restauração, da conservação, da selagem, do
recapeamento e da sinalização das rodovias, além de obras de
saneamento básico, destacando-se a atuação do Secretário de
Transportes e Obras Públicas, Engo Dano Rutier Duarte.
Todavia, nem isso conseguiu evitar a ociosidade no setor da
construção pesada, calculada em aproximadamente 50% em
relação á do ano de 1990.
Felizmente, o número de empregos, em vez de se reduzir
proporcionalmente, apresentou uma queda de apenas 20% - fato
que pode ser explicado pela absorção de mão-de-obra
considerada acervo patrimonial, uma vez que, no setor, é
normal a manutenção de 30% a 40% dos empregos nas ocasiões
adversas.
Outro dado digno de consideração é o de que o setor da
construção pesada, em Minas Gerais, mantinha 39.761 empregos
diretos em setembro de 1991, alcançando 46.252 empregos em
outubro de 1992. Houve uma recuperação de aproximadamente
16,32%. No mesmo período, ocorreu, em São Paulo, uma redução
na oferta de empregos diretos superior a 8%, passando de
96.037 trabalhadores, em setembro de 1991, para 88.068
trabalhadores, em outubro de 1992, conforme dados do
SINICESP. O sindicato, por meio de seus membros, como bem
se pode perceber, tem-se mostrado atento - e, mais do que
isso, sensível - à crise que vem ameaçando impiedosamente o
mercado de trabalho no território mineiro.
Deve-se louvar o fato de Minas Gerais manter hoje, em plena
recessão econômica, um dos maiores graus de investimento na
construção pesada e a melhor liqüidez das faturas
correspondentes. Os compromissos do cronograma físico e
financeiro do BID foram cumpridos rigorosamente, recuperando
a credibilidade do Estado junto aos organismos
internacionais. O momento não poderia ser melhor, uma vez
que novos projetos estão sendo viabilizados, a exemplo da
duplicação da Rodovia Fernão Dias (BR--381) e o saneamento
ambiental dos ribeirões Arrudas e do Onça, integrantes da
bacia do rio das Velhas.
Durante a gestão da atual diretoria dessa entidade - ai
incluídos a Presidência, a diretoria executiva e as
setoriais, o conselho deliberativo, o corpo técnico e os
funcionários -, foi elaborado o Documento da Excelência
Institucional e foram tomadas medidas de grande importância,
como a implantação da estratégia de comunicação social, a
modernização da informática, em nível da última geração de
computadores, a institucionalização da Comissão de
Equipamentos e Apoio Logístico á Manutenção e da Comissão de
Relações Trabalhistas e a criação do Fórum Permanente da
Construção Pesada, de atuação no nível nacional.
E de se ressaltar, ainda, a ação político-administrativa
realizada pela direção do SICEPOT-MG, que possibilitou
obter, apesar da crise econômica e de seus efeitos perversos
sobre as empresas associadas, boa parte dos objetivos
essenciais buscados: eficiência e transparência.
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De acordo com o relatório divulgado pelo sindicato, esses
objetivos traduziram-se na ativação dos mecanismos
democráticos internos, que ampliou o grau de participação
dos associados na vida regular e nas decisões da entidade;
nos resultados do trabalho reivindicativo sistemático junto
às três esferas do poder público; no progresso da
articulação com as demais entidades setoriais, com outros
segmentos empresariais e com os meios sindicais, políticos e
técnicos; e no relacionamento com a imprensa e com a
sociedade.
Essas iniciativas crescem em importância, pois muitas das
empresas do setor estão atravessando dificuldades
financeiras, algumas quase insuperáveis. Estão nesse meio
empresas pequenas e de médio porte. E, entre as causas das
dificuldades, está, além da recessão, a falta do
equacionamento da dívida herdada pelo atual Governo.
Calcula-se atualmente em cerca de 10 o número das empresas
pré-concordatárias, e várias outras estão em situação
preocupante, dispondo de seus ativos.
Felizmente, a divida reduziu-se de US$200.000.000,00 para
US$90.000.000,00, tendo em vista o seu pagamento parcial
pelo Governo. Ao lado desse débito, porém, existe outro, por
parte da Prefeitura de Belo Horizonte, calculado em
US$40.000.000,00.
Em todos os momentos, o sindicato tem procurado soluções
negociadas, levando em consideração os problemas
conjunturais do Estado e do Pais. Na busca de soluções a
curto, médio ou longo prazo, tem estado presente a
consciência do trabalho efetivamente executado na geração da
dívida, que se materializou em obras quase concluídas,
semiconcluídas ou iniciadas dentro dos programas elaborados
por órgão do Estado, que, de acordo com o relatório, há
longos anos mantém-se na vanguarda da competência e
seriedade nacional, a ponto de se constituir modelo de
infra-estruturas que não se destroem nas transições
governamentais.
Que os dados reunidos nesse relatório sensibilizem o
Governo mineiro ainda mais para a grande importância social
e econômica das atividades da construção pesada, cumprindo
os seus compromissos e mantendo o nível de demanda. Só assim
as pequenas e médias empresas do setor terão condições de
continuar atuando, dando emprego a um significativo número
de trabalhadores.
Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sra. Deputada,

o SICEPOT-MG pode orgulhar-se da sua diretoria, que se tem
empenhado em conduzir a entidade de maneira sóbria e
competente. O desempenho das suas atividades no ano de 1992
é uma prova do que afirmamos, e esta é a razão de o
focalizarmos neste pronunciamento.
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Belo Horizonte, terça-feira, 13 de abril de 1993

ATA

ATA DA 361a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE ABRIL DE 1993
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem ng 335/93 (substitutivo ao Projeto
de Lei ng 1.290/93), do Governador do Estado; Ofício flQ
32/93 (emenda ao Projeto de Lei ng 1.230/93), do Procurador-
Geral de Justiça - Ofícios diversos - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei do no 1.329 ao 1.331/93 -
Requerimentos do nQ 4.164 ao 4.170/93 - Requerimentos dos
Deputados Clêuber Carneiro (2), Roberto Carvalho e José
Bonifácio - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Agropecuária e Política Rural, da Comissão Especial para
verificar ' in loco" a situação dos empregados da Industrial
Malvina S.A., em Bocaiúva, e da Usina Ariadnópolis Açúcar e
Álcool, em Campo do Meio, e das Comissões de Educação e de
Meio Ambiente, da Deputada Maria Elvira e dos Deputados Bené
Guedes, Tarcísio Henriques, Dilzon Melo e Agostinho Patrus
(Líder do BRD) (2) - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Geraldo da Costa Pereira - 2a PARTE (ORDEM DO DIA):
lã Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Roberto Carvalho
(retirada de tramitação do Projeto de Lei no 1.058/92);
inclua-se o projeto em ordem do dia para os fins do art. 288
do Regimento Interno - Requerimentos dos Deputados Clêuber
Carneiro (2) e Antônio Fuzatto (2), da Comissão de Defesa do
Consumidor, e dos Deputados Amilcar Padovani, José Bonifácio
(2), Bené Guedes e Homero Duarte; aprovação - 2a Fase:
Discussão e votação de proposições: Discussão, no 2g turno,
do Projeto de Lei ng 1.272/93; aprovação - Discussão, no lg
turno, do Projeto de Lei no 859/92; aprovação -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14hl5min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Elmo Braz - Roberto Carvalho

- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Dilzon Meio - Eduardo Brás - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- Ivo José - José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helénio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Paulo Pettersen - Péricles



Ferreira - Roberto Amara] - Roberto Luiz Soares - Ronaldo
Vasconcelios - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Milito) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 2-Secretário, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

CORRESPONDÊNCIA
- A Deputada Maria Olivia, ]Q-Secretário ad hoc, lê a
seguinte correspondência:

MENSAGEM NQ 335/93
Belo Horizonte, 5 de abril de 1993.
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa. para solicitar o
obséquio de suas providências no sentido de ser feita a
substituição do projeto de lei que fixa o efetivo da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências,
encaminhado através da Mensagem ng 333, de 31/3/93, e que
nessa Casa recebeu o ng 1.290/93, pelo que acompanha esta
mensagem.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a V. Exa. as

expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQt
Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais é fixado em 45.758 (quarenta e cinco mil setecentos e
cinqüenta e oito) oficiais e praças, dispostos nos seguintes
quadros, categorias, postos e graduações e será
implementado, gradualmente, nos anos de 1992, 1993, 1994 e
1995, conforme discriminação a seguir:
Art. 2g - O efetivo de Praças Especiais e de Soldado de 2
Classe terá número variável, obedecidos os limites de 130
(cento e trinta) Aspirantes-a-Oficial, 520 (quinhentos e
vinte) alunos do Curso de Formação de Oficiais e de 5.000
(cinco mil) Soldados de 2a Classe.
Art. 3g - A distribuição do efetivo nas unidades da Policia
Militar, no Tribunal de Justiça Militar e no Gabinete
Militar do Governador do Estado de Minas Gerais constará no
quadro de Organização e Distribuição (QOD), aprovado por
decreto do Governador do Estado.
Parágrafo único - A distribuição a que se refere o artigo

poderá ser efetivada, agrupando-se:
1 - categorias;
II - categorias de quadro;
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III - postos ou graduações.
Art. 40 - Fica extinto o Quadro de Praças Policiais
Femininos (QPPM FEM) e seus atuais integrantes transferidos
para o Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), a partir
de 1993.
Art. Sg - Será admitida a utilização de militares do sexo
feminino até os seguintes limites percentuais calculados
sobre o efetivo previsto:
1 - No QOPM, QOA, QPPM e QPBM, até 5% (cinco por cento);
II - Nos demais quadros - sem limites.
Art. 6g - As despesas com a execução desta lei correrão por

conta de dotação orçamentária própria.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 9 de junho de 1992,
exceto quanto ao art. 4g.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei ng 10.346, de 27 de dezembro de 1990.
(* - Os quadros mencionados foram publicados na edição do
Diário do Legislativo" de 13/3/93.)

OFICIO NQ 32/93
Belo Horizonte, 18 de março de 1993.
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
Em atendimento ao contido no projeto de lei remetido a V.
Exa. através do Ofício no 81/93, de 15 de fevereiro último,
cujo projeto recebeu o ng 1.230/93, tenho a honra de
encaminhar ao ilustre Presidente, para ser submetido ao
exame dessa augusta Assembléia Legislativa, a inclusa
proposta de emenda, que se destina a substituir os três
anexos anteriores (janeiro, fevereiro e março) por estes
dois (janeiro e fevereiro) que seguem junto ao presente
ofício.
Valho-me do ensejo para reiterar a V. Exa. o mais elevado
apreço e distinta consideração.
Castellar Modesto Guimarães Filho, Procurador-Geral de

Just iça.
Proposta de Emenda Modificativa

Ficam substituídos os três anexos anteriores do Projeto de
Lei flQ 1.230/93 pelos dois atuais ora transcritos em
separado, com as datas de vigência neles constantes.

Justificação
Em face do contido na Lei nQ 8.625, de 12/2/93, e tendo em
vista decisão do Supremo Tribunal Federal, conforme
documentos anexos, a modificação pretendida se justifica.

Anexo 1
(a que se refere a Lei ng , de de de 1993)

Vencimentos
Ministério Público

Vigência a partir de lg de janeiro de 1993

 

Cargos Valores

Procurador de Justiça Cr$30.743.630,00
Promotor de Justiça de Entrância
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Especial Cr$29.206.440,00
Promotor de Justiça de Entrância
Final Cr$27.746.110,00
Promotor de Justiça de Entrância
tntermed. Cr$26.358.800,00
Promotor de Justiça de Entrância
Inicial Cr$25.040.860,00

Anexo II
(a que se refere a Lei ng , de de

Vencimentos
Ministério Público

Vigência a partir de 1g de fevereiro de

de 1993)

1993

Cargos

Procurador-Geral de Justiça
Procurador de Justiça
Promotor de Justiça de Ent.
Especial
Promotor de Justiça de Ent.
Final
Promotor de Justiça de Ent.
Intermediária
Promotor de Justiça de Ent.
Inicial

Valores

Cr$38.429.540,00
Cr$36.508.060,00

Cr$34.682.660,00

Cr$32.948.530,00

Cr$31.301.100,00

Cr$29.736.040,00

- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.230/93.
OFICIOS

Do Deputado Bonifácio José Tamm de Andrada, Secretário de
Administração, informando, a respeito de requerimento do
Deputado Marcos Helênio, que a sua Pasta não dispõe de meics
para informar quanto à destinação dada aos prédios da
extinta MinasCaixa, pois é objeto de competência da União,
tendo ficado o poder público estadual afastado de quaisquer
assuntos referentes à liquidação da citada instituição.
Da Sra. Salete Ferreira Matosinhos, Secretária Adjunta da

Casa Civil, encaminhando cópia do ofício em que o Sr. José2 Aloysio Rocha Martins Guerra, liquidante da extinta
MinasCaixa, presta informações sobre o destino dos bens da
mencionada autarquia.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposições
- A seguir são encaminhadas à Mesa as seguinte proposições:

PROJETO DE LEI NQ 1.329/93
Dispõe sobre a prioridade das vagas nas instituições
oficiais de ensino do Estado para os portadores de
deficiência e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - As instituições oficiais de ensino do Estado
devem priorizar pelo menos 2,5% (dois vírgula cinco por
cento) do total de vagas oferecidas por curso aos alunos
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portadores de deficiência, quando se tratar de seleção
competitiva externa.
Parágrafo único - Na hipótese de não-preenchimento das
vagas de acordo com o critério previsto no caput deste
artigo, estas podem ser ocupadas pelos alunos não portadores
de deficiência.
Art. 2g - Para ser beneficiário desta lei, o candidato

deverá:
- ser comprovadamente portador de deficiência;

II - ser integrado ou capaz de se integrar ao sistema
regular de ensino;
III - ter sido inscrito e aprovado em exames, segundo o

edital ou normas regulamentares.
lg - A deficiência será comprovada por perícia médica

oficial, gratuita, que indicará o seu tipo ou modalidade e a
sua graduação como suave, moderada, severa ou profunda.

2g - Somente o candidato portador de deficiência
qualificada como severa ou profunda terá o amparo desta lei.
Art. 3g - O candidato a que se refere o art. lQ desta lei

deve atender ás seguintes exigências:
- apresentar o laudo pericial de acordo com o lg do

art. 2g;
II - possuir os pré-requisitos escolares para a vaga

pretendida;
III - ter requerido, por ocasião da inscrição, os

benefícios desta lei.
Parágrafo único - As vagas serão destinadas conforme a nova

ordem de classificação entre os deficientes.
Art. 4Q - Todas as questões pertinentes aos alunos
deficientes terão privilégio de atendimento.
Art. 5g - Esta lei aplica-se a todos os estabelecimentos
públicos de ensino do Estado, bem como às instituições
particulares controladas pelo poder público.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 1993.
José Maria Pinto
Justificação: A fim de se evitar qualquer forma de

discriminação e, principalmente, de integrar o deficiente
físico na sociedade, este projeto de lei tem fulcro no art.
28 da Constituição mineira.
Com a prioridade com que é abordada a questão do deficiente
físico pela Constituição Federal, apresentamos a proposição
em questão, na expectativa de podermos concretizar e tornar
possível uma das prerrogativas já asseguradas aos
deficientes pela Lei Maior, com base na isonomia
constitucional que veda o tratamento diferenciado entre as
pessoas por parte do poder público: não se negar aos
deficientes, principalmenmte àqueles que aspiram à cultura,
um melhor nível social.
Além disso, este projeto objetiva o entrosamento da
comunidade escolar com os deficientes, o que minoraria
sobremaneira a questão do preconceito, uma vez que, desde



cedo, estariam integrados no seio da comunidade escolar e,
por conseguinte, da sociedade como um todo. Nesse sentido,
contamos com o apoio dos ilustres pares para a aprovação
dessa proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Educação para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.330/93
Torna gratuitos aos aposentados, aos pensionistas e aos
cidadãos maiores de 65 anos os ingressos em espetáculos
culturais, esportivos e de lazer.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica assegurado aos aposentados, aos pensionistas
e aos cidadãos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de
idade a gratuidade do acesso a casas de diversão,
espetáculos musicais, teatrais, circenses, cinematográficos,
culturais, esportivos e de lazer.
Parágrafo único - O acesso gratuito será assegurado
mediante a apresentação de qualquer documento público que
comprove a idade do beneficiado.
Art. 2 - Esta lei será regulamentada no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data da promulgação.
Art. 3g - O não-cumprimento das disposições contidas nesta
lei implicará multa de 500 (quinhentas) Unidades Padrões
Fiscais do Estado de Minas Gerais - UPFEMG - por infração,
duplicado o valor em caso de reincidência.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 1993.
Ibrahim Jacob
Justificação: Em qualquer país civilizado do mundo, o

ancião vem merecendo, obviamente por justiça, urna série de
atenções especiais, que refletem um desejo sincero e
expresso da sociedade, com todo o seu caráter altruístico,
de tornar a idade provecta mais amena e um pouquinho mais
ri sonha.
E o reconhecimento àqueles de idade avançada, devido ao seu
mérito inquestionável, brotado do intenso suor derramado
para edificar a pátria no curso dos anos, o que autoriza as
medidas salutares pretendidas por este projeto.
Em países do Primeiro Mundo, há, até mesmo, uma infinidade
de incentivos e facilidades para que o idoso tenha a
oportunidade de fazer um turismo revigorante e pródigo, de
justíssima recompensa pelo árduo trabalho em favor do bem
comum.
Ademais, considerando-se o ócio compulsório da velhice,
naqueles países que deveriam servir de modelo para nós em
questões sociais dessa natureza, estimula-se a recreação
desses idosos em suas mais variadas formas, o que,
inclusive, segundo atesta a medicina, é um meio eficaz de
dilatar o período de vida.
Entre nós, contrastando com a realidade primeiro-mundista,

o idoso passa pelas mais terríveis agruras, com a sua renda
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continuamente esvaziada pelo descaso público, o que torna
melancólico e tremendamente pesado o final de sua vida.
Essa insensibilidade, que grita aos nossos olhos, está

exigindo uma reparação inadiável, sincera, humana.
Num país em que o ancião é colocado à margem da sociedade,

não pode, absolutamente, reinar a felicidade.
Verifica-se aqui que aposentados ou pensionistas, forçados
a ficar fora da atividade produtiva, são levados ao
recebimento de uma renda vexatória, pelo que deixam de ter
acesso às atividades mínimas de lazer, o que é fator de
degeneração e de ostracismo cruel
Está cientificamente provado que esse tipo de inação na
terceira idade provoca seqüelas psicológicas irreversíveis,
desumanas e totalmente anti-sociais.
O trabalho que algumas poucas entidades procuram promover
em favor do ancião tem sido, de fato, insuficiente;
primeiro, porque são muitos os idosos; segundo, porque os
recursos são eternamente parcos, provocando aí um círculo
vicioso.
Os benefícios recebidos pelo idoso são tão irrisórios que,
na quase totalidade dos casos, não chegam nem a cumprir a
finalidade de atender às suas necessidades primárias de
saúde e alimentação.
A senilidade não é um estágio de vida, é uma contingência
ditada pelos fatores sociais circundantes.
Como os espetáculos culturais e de lazer têm, em geral, o
seu preço de ingresso elevado, a oportunidade acaba fugindo
do poder aquisitivo do idoso.
Devemos convir que, à medida que o número de anos aumenta,

ocorre um afunilamento natural, pelo que o contingente de
anciãos é bem menor do que em qualquer outra fase da vida.
Por outro lado, considerando essa perspectiva de lazer como
opção, chegaremos à conclusão de que, querendo muitos a
quietude e o recolhimento, serão poucos, proporcionalmente,
os que virão a gozar desse beneficio, não se podendo, assim,
alegar qualquer tipo de prejuízo para as casas que mantêm
espetáculos.
Conceder aos que desfrutam esse último período de vida a
possibilidade de assistir gratuitamente aos espetáculos
especificados é um reconhecimento digno de uma sociedade
evoluída e que pode se gabar de ser a continuadora da obra
iniciada por aqueles outros.
O fim social deste projeto, por si só, dispensa maiores

comentários, pelo que peço a sua acolhida por esta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI NQ 1.331/93
Declara de utilidade pública o Lar da Criança Allan Kardec,

com sede no Município de Monte Santo de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Lar da
Criança Allan Kardec, com sede no Município de Monte Santo
de Minas.



Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 1993.
Maria Olívia
Justificação: O Lar da Criança Alian Kardec é entidade sem
fins lucrativos, que tem como principais finalidades receber
crianças do sexo masculino, abandonadas ou órfãs e conseguir
tutela para as crianças em escola e em cursos
profissionalizantes. Realiza uma triagem do candidato e
ministra-lhe formação cristã, além de ensino cívico, moral e
religioso.
o Lar da Criança Allan Kardec existe em Monte Santo de
Minas desde 1976 e, nesses quase 20 anos, tem desenvolvido
um trabalho meritório e de grande força social, diminuindo a
mendicância e dando direcionaniento â vida dos meninos
carentes do município.
Pelos motivos expostos, solicito dos nobres pares que me

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

REQUERIMENTOS
NQ 4.164/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à.
instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros, no
Município de Leopoldina. (- A Comissão de Defesa Social.)
Ng 4.165/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas a que seja determinada a operação tapa~
buracos no trc:ho que liga Volta Grande a Pirapetinga. (- A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.166/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas à ampliação, com a construção de duas
salas de aula, do prédio da Escola Estadual Edelberto
Figueira, no Município de Além Paraíba.
NQ 4.167/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a que
seja determinada a execução das obras de iluminação do
Estádio Municipal de Antônio Prado de Minas, situado naquele
município. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
NQ 4.168/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com
vistas à implantação de ligação rodoviária entre o Município
de Santo Antônio do Monte e o de Bom Despacho. (- A Comissão
de Administração Pública.)
Ng 4.169/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Saúde com
vistas à liberação de recursos para melhorias nos sistemas
de abastecimento de água e esgoto sanitário, como medida de
prevenção contra o cólera, nos municípios de Leandro
Ferreira, Raposos, Carmo do Cajuru, Piracema, Itaguara, São
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Roque de Minas, Bambuí, Itapecerica e Nova Serrana. (- À
Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 4.170/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Secretário da Agricultura com vistas á implantação do
projeto Pró-Horta nos Municípios de Divinópolis, Santo
Antônio do Monte, Carmo do Cajuru, São Roque de Minas, Nova
Serrana, Araújos e Pitangui (- A Comissão de Agropecuária.
Do Deputado Clêuber Carneiro (2), solicitando seja o
Projeto de Lei ng 1.318/92, do Tribunal de Contas, examinado
em reunião conjunta das comissões a que for distribuído e
que lhe seja atribuído regime de urgência.
Do Deputado Roberto Carvalho, pedindo se retire de
tramitação o Projeto de Lei flQ 1.058/92, de sua autoria.
Do Deputado José Bonifácio, no qual solicita seja

encaminhado expediente ao Presidente da República a fim de
que se conceda isenção do IPI incidente sobre tratores
agrícolas. 

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão

de Agropecuária e Política Rural; da Comissão Especial Para
Verificar in Loco a Situação dos Empregados da Industrial
Malvina S.A., em Bocaiúva, e da Usina Ariadnópolis Açúcar e
Álcool, em Campo do Meio, e das Comissões de Educação e de
Meio Ambiente, da Deputada Maria Elvira e dos Deputados Bené
Guedes, Tarcísio Henriques, Dílzon Melo, Agostinho Patrus
(Líder do BRD) (2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo da
Costa Pereira.
O Deputado Geraldo da Costa Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a nossa presença, hoje, neste Plenário, tem a
finalidade de contribuirmos, com a nossa presença, para que
esta Assembléia possa votar, com urgência, o Projeto de Lei
ng 1.272, do Tribunal de Justiça. Há muitos anos, os
serventuários da Justiça estão a merecer melhores salários.
Quando ocupamos a Secretaria do Interior e Justiça, que
posteriormente transformou-se em Secretaria da Justiça,
lutamos muito por essa causa. Os amigos serventuários aqui
presentes são testemunhas dessa nossa luta. Hoje, estamos
aqui, com alegria, para votar este projeto.
Vejam, Srs. Deputados, que os servidores dos cartórios
criminais e dos cartórios eleitorais estão muito
prejudicados. Os nossos oficiais de justiça são funcionários
que trabalham debaixo de sol ou de chuva e estão com os seus
salários bastante defasados. O que dizer dos nossos
escreventes que têm que ser dinâmicos no seu trabalho e,
também, estão altamente prejudicados? Esses servidores não
têm o menor incentivo para o trabalho. Com esse projeto que
aí está tentaremos amenizar, em parte, a sua situação. Dai a
razão da nossa alegria. Veremos atendida, em parte, a
reivindicação dessa classe.
Durante vários anos vimos oficiais de justiça, amigos
nossos, e outros representantes da classe buscando, nesta



Assembléia, o apoio dos Deputados para que esse projeto
viesse a ser aprovado por esta Casa.
Aqui fica registrado o nosso contentamento, a nossa alegria
e os nossos parabéns a esta classe que, hoje, conquista, com
méritos próprios, aquilo que já deveria ter conquistado há
muito tempo. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase

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
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 pelo Deputado
Agostinho Patrus, Líder do BRD (2) - indicação do Deputado
Paulo Pettersen como membro suplente da Comissão Especial
para rever a doação, venda e concessão de terra pública com
área superior a 250ha; e da Deputada Maria Elvira como
membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda á Constituição flQ 3/91, do
Deputado Francisco Ramalho (Ciente. Cópia às Lideranças.);
pela Comissão de Meio Ambiente - designação dos seguintes
Deputados para representar a comissão nas audiências
públicas regionais: Região VII - Jequitinhonha (cidade
sede: Teófilo Otoni): Ivo José e Miguel Barbosa; Região VIII
- Rio Doce (cidade sede: Governador Valadares): Ivo José e
Ronaldo Vasconcellos; Região VI - Noroeste (cidade sede:
Montes Claros): Miguel Barbosa e Maria Elvira; Região II -
Zona da Mata (cidade sede: Juiz de Fora): Ivo José e Ronaldo
Vasconcel los; Região V - Alto São Francisco (cidade sede:
Patos de Minas): Ronaldo Vasconcel los e Miguel Barbosa; Re-
gião III - Sul de Minas (cidade sede: Poços de Caldas):
Miguel Barbosa e Maria Elvira; Região IV - Triângulo e Alto
Paranaiba (cidade sede: Uberlândia): Maria Elvira e
Ronaldo Vasconcellos; Região 1 - Metalúrgica e Campos das
Vertentes (cidade sede: Divinópolis): Maria Elvira e Ivo
José; pela Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo
e Lazer - aprovação dos Requerimentos ngs 4.088, 4.091,
4.092, 4.093, 4.094, 4.095, 4.096, 4.097, 4.098. 4.100 e
4.103/93, da própria comissão; pela Comissão de Agropecuária
e Política Rural - aprovação dos Requerimentos ngs 3.836/93,
do Deputado João Marques; 3.848 e 4.083/93. do Deputado
Roberto Amaral; pela Comissão Especial para verificar "in
loco' a situação dos empregados da Industrial Malvina S.A.
em Bocaiúva, e da Usina Ariadnópolis, em Campo do Meio -
comparecimento dos Deputados Gilmar Machado, Dilzon Melo,
Mílton Salies, Péricles Ferreira, Maria Elvira e Roberto
Carvalho, no dia 6 de abril, na cidade de Campo do Meio
(Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Maria Elvira -
falecimento do Sr. Antônio Rosa Lima, nesta Capital; Bené
Guedes - falecimento do Sr. Cândido Pereira de Almeida, em
Argirita; Tarcísio Henriques - falecimento do Sr. Orlando
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Soares Teixeira, em Cataguases; e Dilzon Meio - falecimento
do Sr. Ayrton Melo, em Capitólio (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto
Carvalho - retirada de tramitação do Projeto de Lei ng
1.058/92, de sua autoria. Inclua-se o projeto em ordem do
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Clêuber Carneiro (2) - seja
apreciado em reunião conjunta das comissões a que foi
distribuído o Projeto de Lei flQ 1.318/93 e seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei nQ
1.318/93; Antônio Fuzatto (2) - seja apreciado em reunião
conjunta das comissões a que foi distribuído o Projeto de
Lei ng 1.291/93 e seja atribuído regime de urgência à
tramitação do Projeto de Lei nQ 1.292/93, que declara de
utilidade pública a Casa de Cultura Capelinha; pela Comissão
de Defesa do Consumidor - seja enviado à Comissão de Defesa
do Consumidor do Senado Federal, às Assembléias Legislativas
Estaduais, às Câmaras de Vereadores das Capitais, aos
PROCONs das maiores Capitais e à Procurador Sapucai; e
Homero Duarte - seja encaminhada solicitação ao Presidente
de FURNAS para que volte a funcionar a balsa daquela empresa
no percurso Barranco Alto - Campos Gerais - Campo do Meio.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 2g turno, do Projeto de
Le nQ 1.272/93, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos símbolos de vencimento e
dos proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido no lg turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei 859/92, do
Deputado José Braga, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel à Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de São
Francisco, de propriedade do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
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ordinária de debates de segunda-feira, dia 12, às 20 horas.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.125/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Américo Silva, com sede
no Município de Lagoa da Prata.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, vem o projeto a esta comissão, para deliberção
conclusiva, nos termos regimentais._

A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Américo
Silva presta um importante serviço à coletividade,
notadamente no que diz respeito á assistência social.
Ademais, a entidade promove a realização de eventos
recreativos, culturais e esportivos.
Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.125/92, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.193/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.193/92, do Deputado Cóssimo Freitas,
objetiva declarar de utilidade pública a Casa de Assistência
ao Menor de Nossa Senhora da Penha - CAMPE -, com sede no
Município de Passos.
Publicado, o projeto recebeu parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices á sua
normal tramitação.
Vem, agora, a proposição a esta comissão, para o lQ turno

de deliberação conclusiva.
Fundamentação

A Casa de Assistência ao Menor de Nossa Senhora da Penha é
uma sociedade civil de caráter filantrópico. A entidade
desenvolve atividades de promoção e integração do menor
carente, proporcionando-lhe assistência médica, dentária e
educativa.
Tendo em vista seu trabalho de natureza social, é justo que

a entidade seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.193/92, na forma proposta.



Sala das Comissões, 12 de abril de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 599/91

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei flQ 599/91, do Deputado José Militão, visa
a declarar de utilidade pública a Ação Social de Santo
Antônio de Vargem Alegre - ASSAVA -, com sede no Município
de Bonfim.
Aprovado no lg turno em 17/3/93, com a Emenda nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, a, do Regimento Interno. Anexa,
apresentamos a redação do vencido, que é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
A entidade em apreço, de caráter beneficente e sem fins
lucrativos, tem por objetivo a promoção da saúde e do bem-
estar da comunidade e, para tanto, desenvolve ações de
assistência médica e farmacêutica, além de trabalhar para o
desenvolvimento da agricultura local.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, nosso parecer é favorável à

aprovação do Projeto de Lei ng 599/91, no 2g turno, na forma
do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Wilson Pires, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 599/91

Declara de utilidade pública a Ação Social de Santo Antônio
de Vargem Alegre - ASSAVA -, com sede no Município de
Bonfim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social
de Santo Antônio de Vargem Alegre - ASSAVA -, com sede no
Município de Bonfim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 811/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei no 811/92, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade
Ester Assumpção - Pesquisa e Assistência ao Excepcional -
SEAPE -, com sede no Município de Betim.
Aprovado no lg turno em 17/3/93, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, a, do Regimento Interno.
Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.
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Fundamentação
A SEAPE é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que
presta assistência médica e psicopedagógica aos indivíduos
excepcionais, contribuindo, assim, para amenizar os
problemas causados por sua deficiência, que é crônica.
A associação vem realizando um trabalho relevante para a

comunidade, razão por que merece ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelos motivos aduzidos, nosso parecer é favorável á

aprovação do Projeto de Lei ng 811/92, no 20 turno, na forma
do vencido no 1g turno.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 811/92

Declara de utilidade pública a Sociedade Ester Assumpção
- Pesquisa e Assistência ao Excepcional - SEAPE -, com
sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Ester Assumpção - Pesquisa e Assistência ao Excepcional -
SEAPE -, com sede no Município de Betim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.037/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei
ng 1.037/92 visa a declarar de utilidade pública o Grupo da
Fraternidade Espírita Irmão Palminha - GFE Irmão Palniinha -,
com sede no Município de Juiz de Fora.
Aprovado no lg turno em 17/3/93, vem o projeto a esta
comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
o Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Palminha é uma
sociedade civil sem fins lucrativos, que, por meio de
atividades assistenciais e religiosas, objetiva a melhoria
das condições de vida da comunidade em termos religiosos e
culturais.
Entretanto, achamos conveniente alterar o art. lg do

projeto, objetivando seu aperfeiçoamento, o que faremos por
meio da Emenda no 1.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.037/92, no 2g turno, com a Emenda ng 1, apresentada
a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
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Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da
Fraternidade Espirita Irmão Palminha - GFE Irmão Palminha -,
com sede no Município de Juiz de Fora.".
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.110/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.110/92, da Deputada Maria Olivia,
visa a declarar de utilidade pública o Núcleo São Francisco
de Assis, Núcleo dos Hansenianos de Lagoa da Prata, com sede
no Município de Lagoa da Prata.
Aprovado no lg turno, com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais. Apresentamos, anexa, a redação do
vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade em exame, de caráter filantrópico, tem por
finalidade a cura e a erradicação da hanseniase naquele
município e a divulgação de seu trabalho por toda a região.
Desenvolve, ainda, atividades com o objetivo de proporcionar
auxilio e proteção a seus assistidos, visando a promover os
meios indispensáveis à sua recuperação, de modo a torná-los
úteis à comunidade e capazes de arcar com sua própria
manutenção.
Pela natureza e qualidade do trabalho de promoção da pessoa
humana, desenvolvido pelo referido núcleo, consideramos
oportuna a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.110/92, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.110/92

Declara de utilidade pública o Núcleo São Francisco de
Assis, Núcleo dos Hansenianos de Lagoa da Prata, com sede no
Município de Lagoa da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo São
Francisco de Assis, Núcleo dos Hansenianos de Lagoa da
Prata, com sede no Município de Lagoa da Prata.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.126/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei ng
1.126/92 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Nossa Senhora da Conceição da Vila São Rafael do
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Bairro Esplanada - ASCOSC -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado no lg turno em 17/3/93, vem o projeto a esta
comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública tem por finalidade a promoção do
desenvolvimento comunitário, motivo por que achamos oportuna
a declaração pretendida pela proposição em exame
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. lg,
com vistas à correção do nome da entidade, o que propomos
por meio da Emenda ng 1.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.126/92, no 2g turno, com a Emenda ng 1, transcrita a
seguir.

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

Comunitária Nossa Senhora da Conceição da Vila São Rafael do
Bairro Esplanada - ASCOSC -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.129/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de
Lei ng 1.129/92 visa a declarar de utilidade pública a Asso-
ciação Comunitária dos Moradores da Zona Sul - ASCOMZOS -.
com sede no Município de Pedro Leopoldo.
Aprovada no lg turno em 24/3/93, com a Emenda ng 1 da
Comissão de Saúde e Ação Social, vem a matéria a esta
comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, "a, do Regimento Interno. Anexa,
apresentamos a redação do vencido, parte integrante deste
parecer.

Fundamentação
A Associação Comunitária dos Moradores da Zona Sul -
ASCOMZOS - é uma entidade sem fins lucrativos, que visa à
melhoria da qualidade de vida dos associados e ao
desenvolvimento e à construção de uma sociedade mais justa e
democrática.
Assim sendo, a instituição mostra ter importância fun-
damental para a comunidade, fazendo jus ao reconhecimento de
utilidade pública.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.129/92, no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
José Leandro, Relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
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PROJETO DE LEI NQ 1.129/92
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores da Zona Sul - ASCOMZOS -, com sede no Município de
Pedro Leopoldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores da Zona Sul - ASCOMZOS -, com sede
no Município de Pedro Leopoldo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.130/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.130/92, do Deputado José Militão,
visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Padre Laureano - ACOPEL -, com sede no Município
de Piranguçu.
Aprovado no lg turno em 17/3/93, vem o projeto a esta
comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104. 1, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que tem por objetivo a promoção do bem-estar dos
indivíduos e das famílias da comunidade.
Acreditamos ser oportuna a declaração de utilidade pública
da referida instituição, uma vez que ela concorre para o
desenvolvimento da comunidade e para a melhoria do nível de
vida de seus integrantes.
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. lg
do projeto, objetivando a correção do nome da entidade,
motivo pelo qual apresentamos a Emenda nQ 1.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.130/92. no 2g turno, com a Emenda ng 1, redigida a
seguir.

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

Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL -, com
sede no Município de Piranguçu.
Sala das Comissões. 6 de abril de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.139/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeta de Lei ng 1.139/92, da Deputado Ailton Vilela,
pretende declarar de utilidade pública a Creche Stefânia
Falcão Margotti, com sede no Município de Três Corações.
Aprovada na 1Q turno em 24/3/93, vem o projeta a esta
comissão para o 2o turno de deliberação conclusiva, nas
termos da art. 104. 1, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação
Trata-se de entidade sem fins lucrativos, que visa à
construção de uma sociedade mais justa; para tanto,
desenvolve ações capazes de minimizar os efeitos das
desigualdades sociais. A Creche Stefânia Falcão Margotti
está voltada para o atendimento de crianças carentes, o que
a torna merecedora da declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.139/92, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.146/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de lei em exame, do Deputado Jorge Hannas,
pretende declarar de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Aprovada no lg turno, em 24/3/93, vem a matéria a esta
comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de uma entidade de vital importância para a
sociedade de Belo Horizonte, uma vez que constitui um dos
mais importantes centros de referência da saúde em Minas
Gerais.
Dessa forma, acreditamos que a entidade em apreço se faz

merecedora da declaração de utilidade pública.
Conclusão

Isso posto, concluímos pela aprovaçãj do Projeto de Lei ng
1.146/92, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.151/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o Projeto de Lei ng
1.151/92 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Evangélica e Comunitária Ebenézer, com sede no Município de
Poços de Caldas.
Aprovado no lg turno em 17/3/93, vem o projeto a esta
comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, que tem por objetivo atender a crianças
e a adolescentes desamparados, por meio de ações
ass i stenc ias.
Pelos valiosos serviços que a associação desenvolve em prol
do bem-estar social, achamos oportuna a declaração de sua
utilidade pública.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

flQ 1.151/92. no 2o turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.156/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Maria Pinto, o Projeto de Lei
ng 1.156/92 objetiva declarar de utilidade pública a
Sociedade Esquadrão da Vida de Lavras, com sede naquele
município.
Aprovada no lg turno, a matéria vem a esta comissão, para o
2g turno de deliberação conclusiva, nos termos do art. 104,
1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame é uma sociedade de caráter
filantrópico, voltada, em especial, para a recuperação e
integração de pessoas viciadas em tóxicos e em álcool.
Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade,
julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.156/92, no 2o turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.161/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei no 1.161/92, do Deputado Antônio Genaro,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Serviço de
Ação Social da Igreja do Evangelho Quadrangular - SASIEG -,
com sede no Município de Contagem.
Aprovada no lg turno em 19/3/93, retorna a matéria a esta
comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em tela desenvolve um trabalho de grande alcance
social, em especial nos campos assistencial e educativo.
Assim, o Serviço de Ação Social da Igreja do Evangelho Qua-
drangular, dentro dos princípios da fé , faz jus à
declaração de sua utilidade pública.

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

no 1.161. no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.213/93

Comissão de Redação
o Projeto de Lei no 1.213/93, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre a recomposição e o reajustamento
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dos símbolos e níveis de vencimentos e dos proventos do
pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá outras
providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas
ngs 1, 2, na forma da Subemenda ng 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 29, 38. 42 e 43, de
folhas.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.213/93
Dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos
símbolos e níveis de vencimentos e dos proventos do pessoal
civil e militar do Poder Executivo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os valores dos símbolos e dos níveis de
vencimentos dos servidores civis do Poder Executivo passam a
ser os constantes nos Anexos 1 a XVIII desta lei,
observadas as datas de vigência neles indicadas.
Art. 2g - Os valores do soldo do posto de Coronel PM são
fixados em Cr$4.334.681,65 (quatro milhões trezentos e
trinta e quatro mil seiscentos e oitenta e um cruzeiros e
sessenta e cinco centavos), Cr$5.331.658,43 (cinco milhões
trezentos e trinta e um mil seiscentos e cinqüenta e oito
cruzeiros e quarenta e três centavos) e Cr$6.451.306,70
(seis milhões quatrocentos e cinqüenta e um mil trezentos e
seis cruzeiros e setenta centavos), a partir do dia lg dos
meses de janeiro, fevereiro e março de 1993,
respectivamente.
Parágrafo único - Os soldos dos demais postos e graduações
são fixados segundo o escalonamento vertical constante no
Anexo XIX desta lei.
Art. 3g - Ecam reajustados, na forma dos artigos
anteriores e nos mesmos critérios e datas de vigência, os
proventos dos servidores aposentados em cargos dos quadros e
das carreiras referidas nos anexos e os que tenham por base
vencimento de cargo do mesmo quadro e carreira, observados
os valores atribuídos a igual categoria em atividade.
Parágrafo único - Os valores das pensões pagas pelo Tesouro
Estadual, não vinculadas a subsidio, e a vantagem pessoal
prevista no parágrafo único do art. 5Q da Lei nQ 7.982, de
10 de julho de 1981; no art. 35 da Lei ng 6.762, de 23 de
dezembro de 1975, modificado pelo art. 2g da Lei nQ 8.178,
de 28 de abril de 1982; no parágrafo único do art. 6g da Lei
ng 9.509, de 29 de dezembro de 1987; no lg do art. SQ da
Lei ng 10.363, de 27 de dezembro de 1990, alterado pelo art.
9g da Lei ng 10.521, de 13 de novembro de 1991; nos 3Q e
4g do art. lg da Lei nQ 10.470, de 15 de abril de 1991,
ficam reajustados, cumulativamente, em 26% (vinte e seis por
cento), 23% (vinte e três por cento) e 25% (vinte e cinco
por cento), a partir do dia lg dos meses de janeiro,
fevereiro e março de 1993, respectivamente, incidentes sobre
os valores vigentes em dezembro de 1992.
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Art. 4g - O valor do abono-família é fixado em Cr$7.400,00
(sete mil e quatrocentos cruzeiros), por dependente, a
partir de lg de janeiro de 1993.
Art. 5g - O art. 14 da Lei Delegada ng 37, de 13 de janeiro

de 1989, passa a vigorar, a partir de lg de janeiro de 1993,
com a seguinte redação:
"Art. 14 - A Gratificação de Gabinete é fixada de acordo

com os seguintes índices, incidentes sobre o respectivo
soldo:

- 1,454 para o Coronel PM;
II - 0,890 para o Tenente-Coronel PM;
III - 0,840 para o Major PM;
IV - 0,740 para o Capitão PM;
V - 0,690 para o lg-Tenente PM;
VI - 0,650 para o 2g-Tenente PM.
Parágrafo único - A gratificação de que trata este artigo é
inacumulável com as gratificações previstas no 2g do art.
413 da Lei ng 3.344, de 14 de janeiro de 1965, e no art. 384
da Resolução ng 61, de 8 de dezembro de 1985, do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.".
Art. 6g - Fica atribuída, a partir de lg de janeiro de
1993, Gratificação de Apoio à Atividade Educacional aos
servidores do Quadro Permanente de que trata o Decreto ng
16.409, de 10 de julho de 1974, lotados e em exercício na
Secretaria de Estado da Educação em lg de janeiro de 1993.

lg - A gratificação de que trata este artigo é devida no
percentual de 35% (trinta e cinco por cento), incidente
sobre o símbolo de vencimento do servidor.

2g - A gratificação a que se refere este artigo estende-
se aos servidores inativos.
Art. 7g - Fica instituída gratificação de função, no
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
vencimento, para os cargos de Vice-Diretor de unidade
escolar, de Supervisor e de Orientador Educacional, a partir
de lg de março de 1993.
Parágrafo único - A gratificação de que trata este artigo
fica acrescida de 25% (vinte e cinco por cento) para o cargo
de Supervisor Pedagógico, a partir de lg de março de 1993.
Art. 8Q - A gratificação de função devida a Diretor de
unidade escolar e a Inspetor Escolar passa a ser de 50%
(cinquenta por cento), a partir de lg de março de 1993.
Art. 9g - A gratificação instituída pelo art. 2g da Lei ng

8.517, de 6 de janeiro de 1984, com alterações posteriores,
passa a ser de 50% (cinquenta por cento) do valor do nível
de vencimento do servidor beneficiado, a partir de lg de
março de 1993.
Art. 10 - A vantagem prevista no art. 9g da Lei ng 10.362,
de 28 de dezembro de 1990, alterada pelo art. 7g da Lei ng
10.745, de 26 de maio de 1992, fica acrescida de 14
(quatorze), 10 (dez) e 10 (dez) pontos percentuais,
respectivamente, a partir de lg de março, lg de abril e lg
de maio de 1993.
Art. 11 - Nos valores previstos nos Anexos 1 a IV e XVIII
desta lei, relativos aos cargos de provimento efetivo e em
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comissão do Quadro Permanente de que trata o Decreto ng
16.409, de 10 de julho de 1974, bem como dos Quadros
Suplementares da Lei ng 3.214, de 16 de outubro de 1964, e
da carreira de Administrador Público, de que trata a Lei ng
9.360, de 9 de dezembro de 1986, alterada pelo art. 37 da
Lei ng 10.746, de 25 de maio de 1992, está incorporada a
Gratificação de Apoio ao Executivo instituída no art. 5g da
Lei nQ 10.364, de 27 de dezembro de 1990, a partir de lg de
janeiro de 1993, com o que ela se extingue.
Art. 12 - Ficam extintas, a partir de lg de fevereiro de
1993, as gratificações a seguir mencionadas, passando a
correspondente parcela a integrar, como vantagem pessoal
temporária, a remuneração do servidor que atualmente a
percebe:

- Gratificação-Saúde, de que trata o art. 4g da Lei n
10.521, de 13 de novembro de 1991;
II - Gratificação de Atividade Penitenciária, de que trata

a Lei flQ 10.639, de 17 de janeiro de 1992;
III - Gratificação de Apoio à Atividade Educacional, de que

trata o art. 6g desta lei.
lg - O pagamento da vantagem pessoal temporária de que

trata este artigo é assegurado enquanto o servidor
satisfizer os requisitos exigidos nos respectivos
dispositivos que motivaram a concessão da gratificação ora
extinta.

2g - Os percentuais de reajuste geral de vencimentos
concedidos ao servidor civil do Poder Executivo incidem
sobre o valor da parcela a que se refere este artigo.

3g - Fica mantido o disposto no art. 9g da Lei ng 10.745,
de 25 de maio de 1992, alterado pelo art. 50 da Lei no
10.827, de 23 de julho de 1992, ressalvado o direito de
incorporação da gratificação de que trata o art. 4g da Lei
ng 10.521, de 13 de novembro de 1991, para os servidores da
Secretaria de Estado da Saúde, que contavam tempo suficiente
para a inatividade e apresentaram requerimento de
aposentadoria protocolado até 24 de maio de 1992.
Art. 13 - Ficam incorporadas aos vencimentos dos servidores
estaduais sujeitos ao regime jurídico único as gratificações
de caráter geral, que passam a integrar, como vantagem
pessoal temporária, a sua remuneração.
Parágrafo único - A incorporação de que trata este artigo
entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias contados da
data da publicação desta lei.
Art. 14 - A incorporação e a integração de que tratam os

arts. 11, 12 e 13 desta lei ocorrerão sem aumento de
despesa para o Tesouro Estadual nem prejuízo para o
servidor.
Art. 15 - Os arts. 18, 20 e 30 da Lei ng 6.762, de 23 de
dezembro de 1975, com modificações posteriores, passam a
vigorar, a partir de lQ de janeiro de 1993, com as seguintes
redações:
Art. 18 - Vencimento é o valor mensal atribuído ao

servidor dentro da estrutura hierárquica estabelecida no
Anexo III desta lei.
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Parágrafo único - O valor mensal do vencimento de que trata
este artigo é o resultante da aplicação dos índices
estabelecidos no mencionado Anexo III sobre o valor base de
Cr$6.671.532,00 (seis milhões seiscentos e setenta e um mil
e quinhentos e trinta e dois cruzeiros), incidindo sobre
este valor os reajustes gerais concedidos ao servidor civil
do Poder Executivo a partir de lQ de janeiro de 1993.
Art. 20 - As gratificações são de:

- estimulo à produção individual
II - comissionamento, na forma do art. 30.
lo - A gratificação de estimulo à produção individual

será atribuída ao servidor ocupante de cargo das classes de
Fiscal de Tributos Estaduais e de Agente Fiscal de Tributos
Estaduais, quando no efetivo exercício do seu cargo, e ao
ocupante de cargo do Quadro Específico de Provimento em
Comissão de que trata esta lei.

2g - Fica o Poder Executivo autorizado a baixar
regulamento fixando as condições, os critérios, as formas e
os limites para atribuição e pagamento da gratificação de
que trata o parágrafo anterior, cujo valor mensal não poderá
ultrapassar 2 (duas) vezes o valor do maior vencimento
calculado na forma prevista no art. 18 desta lei.
Art. 30 - O ocupante de cargo do Quadro Específico de
Provimento em Comissão poderá perceber, mediante opção, a
remuneração prevista para o cargo efetivo de que é ocupante,
acrescida de uma gratificação de 20% (vinte por cento) do
valor do vencimento atribuído ao cargo em comissão que
ocupar.'.
Parágrafo único - O Anexo III da Lei nQ 6.762, de 23 de
dezembro de 1975, a que se refere o seu art. 18, alterado
por este artigo, corresponde ao Anexo XX desta lei.
Art. 16 - Os valores dos vencimentos de quadros específicos
de pessoal, com vigência a partir de lQ de janeiro de 1993,
previstos em norma própria, ficam também reajustados nos
mesmos índices percentuais, critérios e datas de vigência
estabelecidos nesta lei.
Art. 17 - Aplicam-se aos símbolos e níveis das tabelas de
vencimentos dos servidores dos quadros de pessoal das
autarquias e fundações os índices percentuais previstos no
art. 3Q desta lei e a incorporação da Gratificação de Apoio
ao Executivo, á vista do disposto no art. 11 desta lei,
observadas as mesmas datas de vigência.

1 - Fica garantido ao pessoal das autarquias e fundações
públicas, no mínimo, o vencimento estabelecido para o Quadro
Permanente, de que trata o Decreto ng 16.409, de 10 de julho
de 1974, em relação à classe inicial de cada nível de
escolaridade.

2o - O valor resultante do disposto no parágrafo anterior
será devido a título de vantagem pessoal, sobre o qual
incidem os adicionais por tempo de serviço, aplicando-lhes,
ainda, o disposto no 2g do art. 12 desta lei.

3o - O valor do abono-família para os servidores das
fundações e autarquias é o fixado no art. 4Q desta lei,
observada a mesma vigência.
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Art. 18 - Os valores dos vencimentos e da verba de
representação dos cargos de Secretário Particular do
Governador do Estado, Secretário Adjunto do Estado, Chefe do
Cerimonial do Governo do Estado, Diretor-Geral de Escritório
de Representação de Minas Gerais, Secretário Coordenador da
Casa Civil, Chefe de Gabinete cio Vice-Governador e de Chefe
de Gabinete de Secretário de Estado são os constantes no
Anexo XXI desta lei, observadas as datas de vigência nele
indicadas.
Art. 19 - Nenhum servidor poderá perceber remuneração

superior à paga, no respectivo mês, a Secretário de Estado.
lg - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores da

administração direta, das autarquias e das fundações
públicas do Estado, bem como aos inativos.

2Q - Se a remuneração do servidor ou o provento do
inativo for superior ao limite estabelecido no caput" deste
artigo, os valores percebidos em 31 de dezembro de 1992
permanecerão inalterados, sem a incidência de reajustes, até
igualarem-se àquele limite.

3g - Exclui-se da limitação deste artigo a remuneração
decorrente da acumulação legalmente permitida.
Art. 20 - O Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG - reajustará os valores das
pensões de suas beneficiárias na mesma época e rigorosamente
de acordo com os percentuais concedidos aos servidores
públicos civis da ativa, observadas as tabelas e os planos
de cargos e salários utilizados pelo órgão empregador, para
efeito de contribuição.
Art. 21 - A vedação de que trata o inciso 1 do art. 69 da
Lei ng 7.109, de 13 de outubro de 1977, alterado pela Lei ng
9.938, de 26 de julho de 1989, não se aplica ao funcionário
que esteja em exercício durante o estágio probatório.
Art. 22 - Os prazos previstos nos arts. 13 e 15, parágrafo
único, da Lei ng 10.827. de 23 de julho de 1992, ficam
prorrogados por 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 23 - Aplica-se o disposto no art. 74 da Lei ng 11.050,

de 19 de janeiro de 1993, na hipótese de o servidor ter sido
aprovado em concurso para cargo cuja descrição de atividades
seja idêntica à da função anteriormente exercida.
Art. 24 - O f 4g do art. 2g da Lei ng 8.517, de 9 de
janeiro de 1984, alterado pelo art. 5Q da Lei ng 9.831, de 4
de julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art . 2g - .........................
4Q - Não serão computados, para efeito do disposto neste

artigo, os períodos de licença e os afastamentos de qualquer
natureza, bem como o desempenho de Outros encargos, ainda
que de magistério, diferentes de ministrar aulas,
ressalvados os previstos no art. 131, da Lei ng 7.109, de 13
de outubro de 1987, e o período de licença-maternidade..
Art. 25 - O percentual de redução do saldo devedor do ICMS
constante no Anexo 1 da Lei ng 10.992, de 29 de dezembro de
1992, relativo à faixa "3 da atividade indústria", é de
30% (trinta por cento).
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Art. 26 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar de Cr$36.615.000.000.000,00 (trinta e seis
trilhões seiscentos e quinze bilhões de cruzeiros), sendo
Cr$35.000.000.000.000.00 (trinta e cinco trilhões de
cruzeiros) para atender às despesas decorrentes da execução
desta lei e Cr$1.615.000.000.000,00 (um trilhão seiscentos e
quinze bilhões de cruzeiros) para atender às despesas com o
reajustamento do pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, observado o disposto
no art. 43 da Lei ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, excetuando-se o disposto no art. 25, que
retroage seus efeitos a lg de janeiro de 1993.
Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário.



Belo Horizonte, quarta-feira, 14 de abril de 1993

ATAS

ATA DA 362a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE MARÇO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 14 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ia Fase:
Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 1.332
e 1.333/93 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Márcio
Miranda, Tarcísio Henriques (2) e Maria Olivia (2) - 2
Fase: Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 201h08min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Rémolo Aloise
- Adelmo Carneiro Leão - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Edward Abreu - Ermano
Batista - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob
- João Batista - José Braga - José Laviola - José Leandro -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mílton Sailes - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lê Fase
Ata

- O Deputado Gilmar Machado, 2Q-Secretário 'ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.332/93

Declara de utilidade pública a Associação da Vila
Bandeirantes Associada às Vilas Leonina e Antenas, com sede
em Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

da Vila Bandeirantes Associada às Vilas Leonina e Antenas,
com sede em Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 1993.
Jorge Hannas
Justificação: A Associação da Vila Bandeirantes Associada
às Vilas Leonina e Antenas é uma entidade sem fins
lucrativos, fundada em 8/8/85, na cidade de Belo Horizonte.
Os membros de sua diretoria não percebem remuneração pelo
exercício de seus cargos.
A associação tem como finalidade promover a união dos
moradores da região; coordenar a participação destes nos
trabalhos de melhoria da comunidade; lutar junto ás
autoridades constituídas pelo desenvolvimento da região;
criar e manter creches comunitárias, que acolherão crianças
em idade escolar; instalar, manter e montar postos médicos,
através de convênios celebrados com instituições públicas.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.333/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Luz e Caridade
IV, com sede no Município de Mantena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Luz e Caridade IV, com sede no Município de
Mantena.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 1993.
Ermano Batista
Justificação: A Loja Maçônica Luz e Caridade IV, de
Mantena, é uma sociedade civil com fins beneficentes,
filantrópicos, filosóficos e educativos, segundo os
preceitos maçônicos.
A entidade já atua nesses campos desde 1955, e a sociedade

mantenense é testemunha dos inestimáveis serviços prestados
á comunidade local.
Assim sendo, espero que os meus pares se manifestem
favoráveis a esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno. -

COMUN 1 CAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Márcio Miranda, Tarcísio Henriques (2) e Maria Olivia (2).
2a Fase

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da la parte da reunião,
destinada a comunicação de Lideranças e a pronunciamento de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura das Comunicações Apresentadas
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- A seguir, a Presidência dá ciência à Casa das
comunicações apresentadas pelos Deputados Márcio Miranda -
falecimento do Sr. José Francisco Oliveira Brasil, ocorrido
em Divinópolis; Tarcisio Henriques - falecimento do Dr.
Murilo do Carmo Barbosa. Inspetor do Banco Central do
Brasil, em Cataguases, e do Sr. Sebastião Serapião da Costa
Filho, em Cataguases; Maria Olivia - falecimento do Sr. José
Bernardo Sobrinho e do Sr. Cícero Francisco Vidal (Ciente.
Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo Líderes inscritos nem Outros

oradores para o Grande Expediente, a Presidência encerra a
reunião e convoca os Srs. Deputados para a reunião especial
destinada à comemoração do 60g Aniversário da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais, bem como para a
ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- Nota do redator: a ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 192g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE MARÇO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz, Elmiro Nascimento e
José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Questões de ordem - Suspensão e reabertura da reunião
- Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
nQ 11.766; manutenção do veto - Votação, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei ng 11.800; questão de ordem;
manutenção do veto - Questões de ordem - Votação, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei ng 11.801;
discursos dos Deputados José Militão e Geraldo da Costa
Pereira; manutenção do veto - Votação, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei ng 11.822; manutenção do
veto - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei nQ 11.823; requerimento do Deputado João Batista
(votação destacada); deferimento; votação da matéria com
parecer pela manutenção do veto; manutenção do veto; votação
da matéria com parecer pela rejeição, salvo destaque;
manutenção do veto; requerimento do Deputado João Batista
(retirada do pedido de destaque); deferimento - Palavras do
Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Rêmolo Aloise - Amílcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
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Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Mílton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - 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 Dflzon Meio, 2g-Secretário ad hoc, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito a
suspensão da reunião por 5 minutos, para que possamos fazer
alguns entendimentos em relação à votação dos vetos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Agostinho Patrus.
O Deputado Agostinho Patrus - Estamos de acordo, Sr.
Presidente, com a suspensão da reunião por 5 minutos, para
que possamos fazer alguns entendimentos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - E regimental. A reunião fica suspensa
por 5 minutos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado .José Ferraz) - Estão reabertos

os trabalhos.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
ng 11.766, que dispõe sobre a criação de área de proteção
ambiental da bacia hidrográfica do rio São Francisco. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
A Presidência vai submeter a matéria à votação por
escrutínio secreto, em conformidade 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 votar não. Resumindo,
sim, mantém o veto; não rejeita-o.
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Convido para servirem como Escrutinadores os Deputados
Ambrôsio Pinto e Cóssimo Freitas.
Com a palavra, o lg-Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados. (- Pausa.) Na sua ausência convido o 3g-
Secretário, Deputado Bené Guédes, para proceder a ela.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositaram seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise
T Adeimo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Bonifácio Mourão - Cóssimo
Freitas - Dílzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrabim Jacob - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen
- Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Péricles
Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Simão Pedro
Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderiey Ávila - Wellington
de Castro.
O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos
Escrutinadores que procedam à abertura da urna e à
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o
de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 54 Deputados. Foram encontradas
na urna 54 sobrecartas. Os números conferem.
A Presidência solicita aos Escrutinadjres que procedam à

apuração dos votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim 43 Deputados; votaram
"não 11 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
Votação em turno único do Veto Total à Proposição de Lei n
11.800, que regula o parcelamento do débito do ICMS. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
A Presidência vai submeter a matéria a votação, por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar 'sim" e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar não".
Com a palavra, o 3g-Secretário, Deputado Bené Guedes, para

proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o número de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
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O Sr. Presidente - Votaram 55 Deputados. Foram encontradas
na urna 56 sobrecartas. Os números não conferem. Está sem
efeito a votação.

Questão de Ordem
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Tarcísio Henriques.
O Deputado Tarcísio Henriques - Pelo resultado, votaram 42
Deputados. Votaram sim 13 Deputados. Um voto a mais ou a
menos, pela legislação eleitoral, não influi no resultado.
Qualquer que fosse a decisão desse votante, o resultado não
se alteraria. A votação está correta. Pode ter passado
despercebida por um dos Escrutinadores a falta do nome de
algum dos votantes.
Era essa a correção que desejava fosse feita por V. Exa.

para registro nas atas do trabalho de apuração.
O Sr. Presidente - O Regimento Interno, para casos como o
presente, estabelece que se anule a votação. Dessa forma, a
Presidência solicita ao 3-Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para nova votação. Antes, porém, pede aos
nobres parlamentares que obedeçam à ordem de chamada, para
que se evitem problemas dessa ordem.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz

- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósia
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Clêuber Carneiro - Cóssimo
Freitas - Dilzon Meio - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Iva José - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Braga - José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Milton Salles - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram 57 Deputados. A Presidência
recomenda aos Escrutinadores que procedam à abertura da urna
e à verificação da coincidência do número de sobrecartas com
o de votantes. (- Pausa.)
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 57 Deputados. Foram encontradas
na urna 57 sobrecartas. Portanto, os números conferem.
A Presidência solicita aos Escrutinadores que procedam à

apuração dos votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Votaram
..Sim..20 Deputados. Votaram não 37 Deputados. Foi
computada a presença de sete Deputados nas comissões. Está
mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
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Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, pela

ordem.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Antônio Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente,
gostaria que a Presidência informasse ao Plenário as razões
pelas quais não está funcionando o painel eletrônico.
Acredito que isso contribuiria muito para os nossos
trabalhos. Já fizemos os testes no ano passado, brincamos de
painel, e tudo indicava que neste ano ele iria funcionar
normalmente, mas, paradoxalmente, ele continua apagado.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, pela ordem.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Tarcísio Henriques.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, gostaria
de corroborar as palavras do Deputado Antônio Carlos
Pereira, não só pelas razões aduzidas por ele mas porque o
painel foi anunciado para o povo como uma conquista e o
resgate da imagem desta Assembléia. Não sei se esse resgate
ficou na colocação do painel ou no gasto exagerado que se
fez para que ele fosse colocado.
Em segundo lugar, registro a minha decepção com o resultado
da votação, porque a questão do ICMS não visava a uma
anistia, mas sim a um parcelamento. Esse parcelamento, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, viria justamente para permitir
que todos aqueles que estivessem em dificuldade para
contribuir com o ICMS pudessem quitar os seus débitos. Ao
contrário, Sr. Presidente, Srs. Deputados, da forma como foi
abordada a questão, o que vai acontecer é justamente indução
à sonegação, quando o Governo - e agora auxiliado pelo Poder
Legislativo - faz com que o cidadão se transforme num
sonegador. Se ele não puder pagar, vai deixar o débito
pendente, vai abrir outra firma ou vai transferi-la para o
Estado do Rio, onde o ICMS é muito mais suave. Não entendo a
política financeira e fiscal que está sendo imposta.
Lembro, Sr. Presidente, que uma das causas da derrota de
vários governos, inclusive do próprio Império Romano, foi
exatamente o fiscalismo. Gostaria que os Srs. Deputados
anotassem e que ficasse registrado nos anais da Assembléia
que estamos procedendo de modo fiscalista e contrário aos
interesses do povo.
O Sr. Presidente - Informo aos Srs. Deputados que falta ser
instalado o quadro sinóptico para que o painel eletrônico
possa funcionar devidamente.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
ng 11.801, que altera o item 6 da tabela F, a que se refere
a alínea 'a' do inciso 1 do art. 12 da Lei ng 6.763, de
26/12/75. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado José

Militão.
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, este projeto de lei, de nossa autoria,
objetivava dar aos cosméticos de origem nacional, não aos
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perfumes, um tratamento similar àquele dado por outros
Estados da Federação.
Minas Gerais não tem produção de cosméticos. Os maiores
produtores são Rio de Janeiro e São Paulo. A aliquota
interna de Minas Gerais é de 25%. Com esse projeto de lei,
pretendíamos reduzir essa alíquota, nas operações internas,
para 18%.
Esses produtos saem dos Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro com a alíquota de 12% para os comerciantes
atacadistas e varejistas de Minas Gerais. Na venda desses
produtos, incide uma aliguota de 25%. Portanto, há uma
agregação de 13%, ou seja, uma carga tributária brutal em
cima de nossos produtos.
Isso representa um ônus imenso para o usuário final desses

produtos, que são os cabeleireiros, salões de beleza,
representados por 5 mil estabelecimentos em Minas Gerais.
Grande massa de trabalhadores utiliza esses produtos. Os
profissionais, ao fazerem a venda final desses produtos,
transferem ao consumidor uma carga tributária insuportável
Com este projeto, pretendemos dar um tratamento similar ao
praticado pelos Estados do Paraná, de Goiás, de São Paulo,
do Rio de Janeiro e pelo Distrito Federal. Portanto,
solicitamos a derrubada do veto e votamos não.
Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação,

o Deputado Geraldo da Costa Pereira.
O Deputado Geraldo da Costa Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, temos a alegria de comunicar à Casa o aniversário
do nosso querido Assessor da Mesa, Dr. Antônio Geraldo, que
é um dos mais antigos servidores da Casa, com 36 anos de
relevantes serviços prestados nesta Assembléia Legislativa.
Portanto, queremos parabenizá-lo, esperando que esteja
sempre conosco, nesta Assenbléia, pois somos a sua segunda
família.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria à
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar sim', e
os Deputados que desejarem rejeitá-lo deverão votar 'não'.
Resumindo, "sim" mantém o veto; "não" rejeita-o.
Convido, para servirem como Escrutinadores, os Deputados

Simão Pedro Toledo e Ambrósio Pinto.
Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para proceder à chamada

dos Deputados. (-Pausa.) Na sua ausência, convoco o Sr. 3g-
Secretário, Deputado Bené Guedes, para proceder à chamada.
O Sr. Secretário - (-Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Bené
Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ambrósio
Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Clêuber Carneiro - Cóssimo
Freitas - Dílzon Meio - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
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Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Mílton Salies -
Paulo Pettersen - Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos
Escrutinadores que procedam à abertura da urna e à
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o
de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 53 Deputados. Foram encontradas
na urna 53 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os Escrutinadores procedem á apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim' 36 Deputados. Votaram
"não" 17 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - Votação, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei ng 11.822,
que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento de
Investimentos das empresas controladas pelo Estado para o
exercido de 1993. A Comissão Especial opina pela manutenção
do veto aos arts. 10 e seu parágrafo único, 13, 14, incisos
50, 125, 126, 127, 963, 964, 965, 2.282, 2.284, 2.299,
2.659, 902, 1.889, 1.918, 1923, 1.924, 1.992, 2.679, 2.680,
533, 534, 574, 664, 684, 1.027, 1.748, 1.761, 1.765, 1.773,
1.774, 1.782, 1.783, 1.785, 1.786, 1.791, 1.793, 1.840,
1.841, 1.842, 1.843, 1.844, 1.845, 1.881, 1.913, 2.070,
2.300, 2.301, 2.302, 2.303, 1.982, 2.661, 2.664, 2.665,
2.667, 2.670, 2.671, 2.673 e 2.674.
A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar sim e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar não. Resumindo, sim
mantém o veto; não' rejeita-o.
A Presidência convida os Deputados Simão Pedro Toledo e
Ambrósio Pinto para servirem como Escrutinadores. Com  a
palavra, o Sr. 30-Secretário, Deputado Bené Guedes, para
proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Bené Guedes - Sebastião

Helvécio - Rêmolo Aloise - Agostinho Patrus - Alvaro Antônio
- Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Dílzon Melo
- Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
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Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mílton Salies - Paulo Pettersen - Roberto Amaral - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Simão Pedro Toledo -
Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Votaram 44 Deputados. Recomendo aos
Escrutinadores que procedam à abertura da urna e à
verificação do número de sobrecartas e do de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Foram encontradas na urna 44
sobrecartas. Portanto, o número confere. A Presidência
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim 35 Deputados. Votaram não
8 Deputados. Foi encontrado um voto em branco. Está mantido
o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação em turno único do Veto Parcial à Proposição de Lei
ng 11.823, que cria a autarquia Imprensa Oficial do Estado
de Minas Gerais, altera a estrutura orgânica de Secretarias
de Estado e dá outras providências. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto aos arts. 17, 23 e 26, aos
lg e 2g do art. 36, ao 3Q do art. 35, aos arts. 64. 66 e
73, ao inciso IV do art. 83, ao art. 108 e ao parágrafo
único do art. 109, e pela rejeição do veto aos arts. 59, 60,
65, 67 e 105.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do ilustre
Deputado João Batista, que requer a votação destacada do
lg do art. 109 da Proposição de Lei ng 11.823, que teve
parecer pela manutenção.
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
item 17 do art. 244 do Regimento Interno e vai submeter à
votação a matéria que teve parecer pela manutenção do veto,
salvo destaque, por escrutínio secreto, nos termos do art.
134 do Regimento Interno. Antes, porém, lembra ao Plenário
que os Deputados que desejarem manter o veto deverão votar
"sim". Os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não".
Resumindo, sim' mantém o veto, "não' rejeita o veto.
Convido para Escrutinadores os Deputados Simão Pedro Toledo
e Ambrósio Pinto. Com a palavra, o 3o-Secretário, para
proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Bené Guedes - Sebastião

Helvécio - Rêrnolo Aloise - Agostinho Patrus - Ailton Vilela
- Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Carlos Pereira - Bernardo Rubinger - Célio de
Oliveira - Cóssimo Freitas - Diizon Meio - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Hely
Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Lavioia - José Leandro - José Renato -
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Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel
Barbosa - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Simão Pedrc
Toledo - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados. Recomendo aos
Escrutinadores que procedam à abertura da urna e à
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o
de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Foram encontradas na urna 45
sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
Escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim 39 Deputados; votaram
não 6 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao

Governador do Estado.
A Presidência vai submeter a matéria, que teve parecer pela
rejeição, salvo destaque, a votação por escrutínio secreto,
nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembra
ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto
deverão responder sim, e os que desejarem rejeitá-lo
deverão votar não. Resumindo: sim mantém o veto, e não
rejeita o veto.
Convido os Deputados Simão Pedro Toledo e Ambrósio Pinto

para atuarem como Escrutinadores.
Com a palavra, o Sr. 3g-Secretário, Deputado Bené Guedes,

para proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Bené Guedes - Sebastião

Helvécio - Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado
- Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ivo José - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria
Pinto - José Renato - Márcio Miranda - Maria Olivia - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila.
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.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 47 Deputados; foram encontradas
na urna 47 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim 40 Deputados. Votaram
não 7 Deputados. Foi computada a presença de 7 Deputados
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nas comissões. Está mantido o veto da matéria que recebeu
parecer pela rejeição. Oficie-se ao Governador do Estado.
0 Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
João Batista, que solicita a retirada do pedido de destaque
do lg do art. 109 da Proposição de Lei ng 11.823. A
Presidência defere o requerimento, ficando, pois, mantido o
veto ao referido parágrafo.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que
faz retirar da pauta da presente reunião o Projeto de Lei ng
1.213/93, do Governador do Estado, uma vez que ele não se
encontra em condições de ser apreciado pelo Plenário.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a presente reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de hoje, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, ficando desconvocada a reunião
extraordinária de hoje, às 20h30min. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2a REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER
SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.704 (Ex-PROJETO
DE LEI NQ 765/92, DO DEPUTADO SEBASTIÃO COSTA), QUE ALTERA A
REDAÇÃO DOS ARTS. 69 E 72 DA LEI NQ 7.109, DE 13 DE OUTUBRO
DE 1977, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI NQ 9.938, DE 26 DE
JULHO DE 1989
Às quinze horas do dia dois de março de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
Bonifácio Mourão, Gilmar Machado (este em substituição à
Deputada Maria José Haueisen, por indicação da Liderança do
PT) e Célio de Oliveira, membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio
Mourão, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar o parecer do Relator, Deputado Célio de
Oliveira, a quem passa a palavra. Este emite parecer que
conclui pela manutenção do Veto Total à Proposição de Lei flQ
11.704. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado, com voto contrário do Deputado Gilmar Machado. A
Presidência suspende a reunião por dez minutos para que seja
lavrada a ata da reunião. Reabertos os trabalhos, o Deputado
Bonifácio Mourão solicita ao Deputado Célio de Oliveira que
proceda ã leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões. 2 de março de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Célio de Oliveira - Gilmar

Machado.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.798
(EX-PROJETO DE LEI NQ 580/91, DO DEPUTADO GERALDO DA COSTA
PEREIRA), QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO
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DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO
HOSPITALAR
As dez horas do dia onze de março de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Plenarinho III os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Jorge Hannas e Bonifácio Mourão,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara abertos
os trabalhos e determina a 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 o parecer do Relator, Deputado Dilzon
Melo, sobre o veto em tela. Estando ausente o Relator, o
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Jorge Hannas, a
quem passa a palavra. Este emite parecer que conclui pela
rejeição do veto. Colocado em discussão e votação, é
aprovado o parecer. A Presidência suspende a reunião por 15
minutos para que seja lavrada a ata. Reabertos os trabalhos,
o Presidente solicita ao Deputado Bonifácio Mourão que
proceda à leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de março de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Jorge Hannas - Bonifácio

Mourão.
ATA DA 40a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezessete horas do dia dezessete de março de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os
Deputados Baldonedo Napoleão (substituindo ao Deputado
Antônio Pinheiro, por indicação da Liderança do PSDB),
Tarcísio Henriques (substituindo ao Deputado Bonifácio
Mourão, por indicação da Liderança do PMDB), Maria José
Haueisen, Antônio Júlio, Elisa Alves, Romeu Queiroz e
Agostinho Patrus (este substituindo ao Deputado Clêuber
Carneiro, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Bernardo Rubinger
(substituindo ao Deputado Anderson Adauto, por indicação da
Liderança do PMDB), Tarcísio Henriques, Dílzon Melo, Antônio
Fuzatto, Ermano Batista, Romeu Queiroz (este substituindo ao
Deputado Alvaro Antônio, por indicação da Liderança do PRS)
e Sebastião Costa, membros da Comissão de Administração
Pública; e Ambrósio Pinto (substituindo ao Deputado Célio de
Oliveira, por indicação da Liderança do PRS). Roberto
Amaral, Baldonedo Napoleão, Antônio Carlos Pereira, Bernardo
Rubinger e Agostinho Patrus (estes substituindo aos
Deputados Paulo Pettersen e José Renato, respectivamente,
por indicação da Liderança do PMDB) e Sebastião Costa,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Registra-se a presença dos Deputados Raul
Messias, Roberto Carvalho, Adelmo Carneiro Leão, Gilmar
Machado e José Militão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Tarcísio Henriques, declara abertos os
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trabalhos e esclarece que a reunião se destina a apreciar,
no lo turno, os pareceres dos Relatores sobre o Projeto de
Lei ng 1.213/93, de autoria do Governador do Estado, que
dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos,
dos níveis de vencimentos e dos proventos do pessoal civil e
militar do Poder Executivo e dá outras providências. A
seguir, o Presidente solicita ao Deputado Dílzon Melo que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em virtude da
distribuição de avulsos dos pareceres em reunião anterior e
na ausência do Relator pela Comissão de Constituição e
Justiça, Deputado Célio de Oliveira, que já havia assinado
seu parecer, a Presidência solicita ao Deputado Romeu
Queiroz que leia o parecer, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto de lei em destaque, com as Emendas do ng 1 ao 11.
Colocado o parecer em discussão, fazem uso da palavra os
Deputados Roberto Carvalho, Antônio Carlos Pereira, Ermano
Batista, Romeu Queiroz, Gilmar Machado, Raul Messias,
Agostinho Patrus, Adelmo Carneiro Leão e Maria José
Haueisen, que tecem considerações a respeito do projeto de
lei. O Deputado Roberto Carvalho apresenta requerimento
solicitando votação nominal. Submetido a votação, é o
requerimento rejeitado. Em seguida, o Presidente coloca em
votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que
é aprovado, com voto contrário da Deputada Maria José
Haueisen. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado
Wanderley Ávila no recinto, que substitui o Deputado
Baldonedo Napoleão. Com a palavra, o Deputado Ermano
Batista, Relator pela Comissão de Administração Pública,
emite parecer pela aprovação do projeto de lei juntamente
com as Emendas do no 1 ao 11, da Comissão de Constituição e
Justiça, e do 12 ao 14, de sua autoria. Colocado o parecer
em discussão, fazem uso da palavra, para discuti-]o, os
Deputados Roberto Carvalho, Gilmar Machado, Adelmo Carneiro
Leão, Maria José Haueisen, Antônio Fuzatto, Wanderley Ávila
e Romeu Queiroz. Colocado em votação, é aprovado o parecer,
com voto contrário do Deputado Antônio Fuzatto. Na ausência
do Relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Deputado Célio de Oliveira, o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Ambrósio Pinto e indaga do
mesmo se está em condições de proferir parecer. Este
responde afirmativamente e passa a fazê-lo, concluindo pela
aprovação da matéria, juntamente com as Emendas do ng 1 ao
11, da Comissão de Constituição e Justiça, e do 12 ao 14, da
Comissão de Administração Pública, e apresenta as Emendas do
no 15 ao 17. Neste momento, apresentam requerimentos os
Deputados Gilmar Machado e Antônio Carlos Pereira
solicitando dados financeiros do Estado. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são rejeitados os dois
requerimentos. A Presidência coloca em discussão o parecer
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e
fazem uso da palavra, para discuti-]o, os Deputados Maria
José Haueisen, Gilmar Machado, Romeu Queiroz, Roberto
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Amaral, Antônio Carlos Pereira e Roberto Carvalho. Com a
palavra, o Deputado Roberto Amaral apresenta requerimento
solicitando o encerramento da discussão, com base no
parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno. Submetido
a votação, é aprovado o requerimento. A Presidência, então,
encerra a discussão e coloca em votação o parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que é
aprovado, com voto contrário do Deputado Antônio Carlos
Pereira. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lg de abril de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Roberto Amaral - Antônio
Júlio - Reinaldo Lima - Antônio Fuzatto - Ermano Batista -
Dilzon Melo - Jorge Eduardo - João Marques - Antônio
Pinheiro - Célio de Oliveira.
ATA DA 53g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de
março de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Gilmar Machado e
Ambrósia Pinto, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Cóssimo Freitas,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ambrósio
Pinto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes.
A Presidência designa o Deputado Ambrósio Pinto para fazer a
leitura das correspondências enviadas a esta comissão: uma
foi enviada pelos professores e funcionários do Município de
Itumirim; e a outra trata da realização de audiências
públicas nas regiões do Estado, que incumbe os Deputados de
participarem do planejamento sócio-econômico do Estado. A
Presidência comunica que, na próxima reunião, serão
definidos os dois nomes para essa audiência, marcada para o
dia 30 de abril, no Município de Teófilo Otôni. O Presidente
distribui as proposições aos membros da comissão. Encerrada
a la parte da reunião, passa-se à 2a parte, com a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. São discutidas e votadas as
seguintes proposições: Projetos de Lei ngs 384/91 e
1.141/92, ambos no lg turno, com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Francisco Ramalho; Projeto de Lei ng
1.046/92, no lg turno, com parecer pela rejeição, emitido
pela Relatora, Deputada Elisa Alves; Projeto de Lei flQ
1.140/92, no lg turno, com parecer favorável do Relator,
Deputado Gilmar Machado; e Projeto de Lei ng 1.164/92, no lg
turno, com parecer favorável do Relator, Deputado Ambrósia
Pinto. São os projetos aprovados nas formas propostas. A
Presidência submete a votação os Requerimentos ngs 3.869 e
3.891/93, com pareceres pela aprovação, emitidos pelo
Relator, Deputado Gilmar Machado; 3.898 e 4.069/93, com
pareceres pela aprovação, emitidos pelo Relator, Deputado
Ambrósio Pinto. São aprovados esses requerimentos. O
Presidente submete a discussão e a votação os Pareceres de
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Redação Final dos Projetos de Lei ns 575/91. 665, 667, 692,
845, 884, 892, 927, 984, 1.010, 1.023, 1.056, 1.078, 1.080,
1.083, 1.099, 1.104 e 1.106/92, os quais são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Ambrósio Pinto - Francisco

Ramal ho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.171/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei no 1.171/92. da Deputada Elisa Alves, visa
a declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos
Moradores do Bairro Tiradentes, com sede no Município de
Araxá.
Publicado em lg/12/92, foi o projeto preliminarmente
enviado á Comissão de Constituição e Justiça, que opinou
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Em atendimento ás normas regimentais, cabe, agora, a esta
comissão pronunciar-se sobre o mérito da referida
proposição, no lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Associação dos Amigos Moradores do Bairro Tiradentes é
uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem por escopo
coordenar as obras e os movimentos dos moradores no âmbito
dos problemas sociais, econômicos e educacionais, bem como
desenvolver trabalhos de assistência social e de formação do
espírito comunitário.
Pelos elevados fins humanitários, a entidade em questão faz

jus à declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelos motivos expostos, nosso parecer é favorável à
aprovação do Projeto de Lei ng 1.171/92, no lg turno, com a
Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.176/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a União
dos Aposentados de Fruta] - UNAF -, com sede no Município de
Frutal
Após exame preliminar da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua



230

normal tramitação, vem o projeto a esta comissão para o lg
turno de deliberação conclusiva.

A instituição
importância para
esforços para a
de dar apoio e
sociedade.

Fundamentação
em apreço tem-se mostrado de grande
a comunidade uma vez que congrega seus

defesa dos interesses dos aposentados, além
incentivo ao desenvolvimento cultural da

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.176/92, no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.181/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São José dos Rosas, com sede
no Município de Santo Antônio do Monte.
Preliminarmente, a matéria foi examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
normal tramitação.
Em atendimento às disposições regimentais, cabe, agora, a
esta comissão pronunciar-se sobre o mérito da referida
proposição, para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
Trata-se de entidade sem fins lucrativos, que tem o
objetivo de formular estratégias que visem,
fundamentalmente, á melhoria da qualidade de vida da sua
comunidade. Nesse sentido, desevolve programas
assistenciais, educativos, de apoio técnico e de formação do
espírito comunitário.
Pelos relevantes serviços que a associação vem prestando

aos moradores do povoado em que atua, concluímos ser justa a
declaração de sua utilidade pública.

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

ng 1.181/92, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.185/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, o Projeto de Lei
ng 1.185/92 objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com
sede no Município de Coromandel
Após exame preliminar da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
normal tramitação, vem o projeto a esta comissão para o lg
turno de deliberação conclusiva.
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Fundamentação
A instituição em apreço, mediante um trabalho cuidadoso
para reabilitar cada tipo de deficiência, preocupa-se
principalmente com a recuperação do excepcional e com sua
integração na sociedade, dando-lhe condições para o
aprendizado e para a vida.
Assim sendo, a entidade faz jus ao reconhecimento de sua

utilidade pública.
Conclusão

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.185/92, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 940/92

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Amilcar Padovani,
pretende que seja declarado de utilidade pública o Instituto
Educacional Allan Kardec, com sede no Município de Juiz de
Fora.
A proposição foi aprovada no lg turno, em sua forma
original. Cumpridas as exigências regimentais, retorna a
esta comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva, em
obediência ao que estabelece o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em exame desempenha
atividades no campo da educação, em todos os níveis de
ensino, bem como na área assistencial, dedicando-se aos
jovens carentes, à luz da doutrina formulada por Alian
Kardec.
Sua presença na comunidade indica um sério comprcmisso com
a formação da juventude, o que a faz merecedora da
declaração de utilidade pública.

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

940/92, no 2Q turno, em sua forma original
Sala das Comissões, 12 de abril de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.162/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei ng
1.162/92 visa a declarar de utilidade pública a Creche Nossa
Senhora de Fátima, com sede no Município de Nova Resende.
Aprovada no lg turno em 19/3/93, retorna a matéria a esta

comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

A entidade em exame presta relevantes serviços à
coletividade, em especial ao menor carente. Para tanto
desenvolve programas de assistência social, alimentar,
psicopedagógica e educativa.
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Por se evidenciar o alto cunho social dos trabalhos da
entidade, a creche faz jus à declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.162/92, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

3579 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 30/3/93 pelo

Deputado Amilcar Padovani
O Deputado Amilcar Padovani - Cumprindo a minha sina de
falar sempre após o brilhante Deputado Tarcísio Henriques,
recebo esse pesado fardo nas minhas costas; mas vamos tentar
dar conta do recado.
Apresentamos à Casa, já há algum tempo, uma reclamação
relativa à demissão dos funcionários do CREDIREAL. Vamos ser
sucinto, porque a matéria é do conhecimento de todos. Em
conversa com o Governador Hélio Garcia, S. Exa. lavou as
mãos, disse que nada tinha a ver com aquilo e que cumpria
determinações do Banco Central. Mandamos um ofício ao Banco
Central e até hoje não obtivemos resposta quanto àquele
fato.
Peço a atenção do Relator da matéria, Deputado Antônio

Carlos Pereira, para a consulta que fizemos à Casa, porque,
como modesto advogado, tenho uma idéia sobre a matéria. E em
rápidas pinceladas, digo que sou contra a realização do
plebiscito neste momento, porque o considero fora de época e
fora do eixo, urr3 vez que o Pais passa por outras
necessidades mais graves. Entretanto, foi resolvido que ele
seria antecipado, e isso é uma realidade: vai haver o
plebiscito, lamentavelmente, com grande desperdício de tempo
e dinheiro. Indaguei da assessoria da Assembléia sobre a
natureza eleitoral do plebiscito, e o ilustre Dr. Caio
Borellli respondeu-me, dando seu abalizado parecer, que não
corresponde ao meu modo de pensar. Na verdade, a advocacia
nada mais é do que o entrechoque de idéias; cada um defende
a sua tese. Para mim o plebiscito nada mais representa que
uma eleição pura e simples, porque vai escolher uma forma e
um sistema de governo. E, nessa escolha, os Governadores, os
políticos em geral, conduzem a votação, apoiando o
parlamentarismo ou o presidencialismo. Essa pressão que é
exercida caracteriza uma eleição. Sendo uma eleição, ninguém
pode ser demitido ou admitido no serviço público, 90 dias
antes e depois de sua realização.
Assim, no meu modo de entender, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, as demissões efetuadas pelo Governo de Minas
Gerais no CREDIREAL são nulas pleno juri, como diz o nobre
latinista Deputado Cóssimo Freitas.
Então, nós temos a nossa idéia, Sr. Presidente. E até um

alerta que faço aos membros do Sindicato dos Bancários e aos
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funcionários do CREDIREAL. Nem tudo está perdido. A Justiça
deve sobrepairar a tudo e a todos. Temos que confiar na
Justiça. Eu aconselhei a esses funcionários demitidos que
recorressem a ela. Apesar de termos a palavra da assessoria
da Assembléia, que muito respeito, porque aqui estão os
melhores juristas, o Direito é contraditório. Temos que
discutir e encontrar um caminho. E um apelo que faço a esses
funcionários demitidos, que deram sangue, suor e lágrimas,
mas, mesmo assim, foram jogados na rua da amargura, numa das
piores crises do País. Estou falando apenas do aspecto
global, nem entrei no aspecto regional, com as greves e tudo
mais.
Sr. Presidente, temos a satisfação de ver que, enfim, o
Governo Federal se predispõe a rever as mensalidades
escolares. E evidente que ele não nos ouviu falar nesta
tribuna. As vozes de Minas nem sempre chegam ao Presidente,
que também é mineiro. Mas, nesta tribuna, advertimos, há 15
dias, para o fato de que as escolas estavam aumentando
abusivamente as mensalidades, e parecia que o Ministério da
Educação não sabia disso. Foi preciso que o Presidente da
UNE alertasse: "Olha, Ministro, as mensalidades escolares
estão muito caras, e o povo não está conseguindo pagar. A
rede pública não tem vaga, e a particular pratica extorsão
pura; assim, muitos alunos estão deixando de estudar'.
Então, o Ministro se condoeu e ordenou medidas, cuja
implementação, entretanto, me parece que será morosa.
O Governo envereda agora por um caminho que deve ser o mais

certo, revendo essas mensalidades escolares. Mas constituiu-
se uma comissão quedeve demorar 40 dias, e depois, com mais
40, deveremos chegar ao meio do ano. O "lobby' das escolas é
muito forte, e, até o meio do ano, poderão aumentar á
vontade. O que vai acontece:? Muitos alunos vão parar de
estudar.
Volto a dizer a V. Exa. , Sr. Presidente, que nós esperamos
do Governo que, em menos de 40 dias, tome as rédeas da
educação neste Pais, que atenda o pedido que os alunos fazem
todos os dias. Não era necessário que o Presidente da UNE
advertisse o Ministro da Educação, o qual tem a obrigação de
saber disso. Conhecemos também as dificuldades por que os
colégios têm de passar, mas seria indispensável que houvesse
bom senso no relacionamento entre professores, alunos e
colégios. Agora, parece que a situação vai se resolver,
ainda que lentamente.
Terminando, Sr. Presidente, volto a dizer que, embora o
parecer desta Casa tenha sido contrário à nossa pretensão
de que os funcionários do CREDIREAL não viessem a ser
demitidos 90 dias antes da eleição - porque plebiscito, para
mim, é uma eleição - e nem 90 dias depois, reafirmo que esta
é a tese que eu defendo.
Até hoje, do Banco Central não obtivemos a menor resposta.

Temos uma reunião da nossa comissão na próxima quinta-feira,
às 9h30min, e, lamentavelmente, pelo jeito, não vamos obter
essa resposta até lá.
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Sr. Presidente, espero que esta Casa não nos julgue mal,
mas entendemos que temos, a partir de Minas Gerais, de dar o
exemplo para o Pais. Quando o nosso povo morre de fome,
quando a nossa situação é a pior possível, quando a nossa
economia está combalida, ainda se pretende, ás vezes, tapar
o sol com a peneira, e não podemos admitir isso. Precisamos
de decisões sábias e enérgicas. Não podemos ter um governo
que se comporta como um iolô: vai para cima, vai para baixo,
de manhã fala uma coisa e de tarde fala outra. Então, como
conseqüência, não faz nada.
Vou terminar minhas palavras agradecendo a liberalidade de
V. Exa. . Sr. Presidente, mas devo ainda dizer que
apresentamos hoje, também, um projeto que dispõe sobre a
construção de imóveis destinados ás áreas da educação e da
saúde, nas condições que menciona, e dá outras providências.
Não vou ler na íntegra esse projeto, porque o tempo não me
permite. Quero apenas, neste momento, manifestar a V. Exa. e
aos funcionários do CREDIREAL e do Estado que estamos do
lado deles. Aliás, sempre estivemos. Já estou nesta Casa há
27 anos e nunca votei contra a pretensão de nenhum
funcionário, porque o funcionário mineiro é um dos melhores
do Brasil, mas o que não se pode fazer, de maneira nenhuma,
é entrar na jogada que se pretendeu, tirar o eixo, o fulcro,
a base da questão do Palácio da Liberdade e jogar no Palácio
da Inconfidência. A responsabilidade é do Governo do Estado,
e esta Assembléia quer votar e há de votar o melhor para os
funcionários de Minas Gerais. Esta Casa, que conheço há 27
anos, sabe que temos por obrigação fazer justiça e dar a
cada um o que é seu.

357a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 30/3/93 pelo

Deputado Homero Duarte
O Deputado Homero Duarte - Sr. Presidente, irmãos
Deputados, irmãs Deputadas, amigos presentes nas galerias, o
ilustre orador que me antecedeu alegou, inicalmente, ser um
fardo muito pesado falar após a brilhante oratória do
Deputado Tarcísio Henriques. Imaginem como me sinto ao falar
após esses dois brilhantes oradores.
Diante disso, e depois disso, não sei como principiar, mas

tentarei levar a minha mensagem. Venho a esta Tribuna para
enaltecer os Prefeitos, Presidentes de Câmaras, lideranças
políticas e empresariais de 34 municípios que se reúnem
amanhã na minha querida cidade de Alfenas. Tais municípios
formam a bacia de Furnas e reúnem-se para criar uma
associação. Louvo a iniciativa e parabenizo os Prefeitos
atuais e alguns dos anteriores que desejaram e lutaram pela
criação da entidade.
Há 30 anos muitas das melhores terras do Sul de Minas foram
inundadas pelas águas do Lago da Hidrelétrica de Furnas.
Perderam-se terras de plantio, pastagens, casas, vilas e
povoados. As águas inundaram uma área sete vezes maior que a
famosa e bem aproveitada baía de Guanabara. Mas só agora,
depois de três décadas, os municípios afetados se reúnem
para discutir problemas que ainda permanecem pendentes e
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para buscar novas oportunidades surgidas a partir da
construção da hidrelétrica. Destaca-se, evidentemente, o
turismo.
Estão, portanto, plenas de razão as lideranças políticas e
empresariais que apóiam a criação da Associação dos
Municípios da Bacia de Furnas. O encontro de amanhã
acontecerá em Alfenas. Não estarei presente, devido aos
trabalhos nesta Casa. Mas assumo aqui o compromisso de
caminhar junto a todos aqueles Prefeitos para conquistarmos
mais apoio e verbas da empresa Furnas Centrais Elétricas
S.A. Assumo o compromisso de trabalhar junto ao Governo do
Estado para obtermos o apoio e a infra-estrutura que se
reivindica.
Temos algumas questões graves a resolver. Por exemplo: O
lago de Furnas precisa ser saneado urgentemente. Ele recebe,
diretamente e sem nenhum tratamento, o esgoto sanitário e
industrial de praticamente todas as 34 cidades que o
margeiam. Recebe, também, o esgoto de inúmeros outros
municípios, através dos rios que o abastecem.
Essa situação não pode perdurar por mais tantos anos. E
verdade que uma solução interessa também à companhia
hidrelétrica. Afinal, a poluição aumenta a acidez das águas,
provocando um desgaste muito maior das turbinas e dos demais
equipamentos de geração de energia. Mas a solução interessa
muito mais à população de todas essas cidades, pois muitas
delas retiram do próprio lago a água para abastecer a
população. Ou seja, tiram a água do mesmo lago onde despejam
o esgoto.
Os municípios querem resolver com a empresa de Furnas
também o repasse de verbas dos chamados royalties. Uma
compensação financeira, criada por lei federal, a que têm
direito todos os municípios onde se exerce a mineração ou
aqueles que tiveram parte de suas terras inundadas para
formação de lagos de represas hidrelétricas.
A CEMIG faz o repasse continuamente e com os devidos
reajustes. Beneficiam-se, em especial, os municípios do
Triângulo Mineiro. O mesmo não acontece, entretanto, com
Furnas e com os municípios do Sul mineiro. Os atrasos são de
três, quatro e até cinco meses. E o que é pior, sem nenhum
reajuste posterior. A associação está ai para discutir o
assunto, rever números e fiscalizar o repasse.
Assunto de relevância também é a volta da balsa que fazia a
travessia entre o Distrito de Barranco Alto, em Alfenas, e
as cidades vizinhas de Campos Gerais e Campo do Meio. Essa
balsa foi desativada há alguns anos, prejudicando em
especial os trabalhadores rurais e pessoas humildes que
vivem às margens do lago. Pela água, o acesso a esses três
municípios se faz em pouco tempo, pois são apenas 10km. Já
por rodovia são 115km, boa parte deles em estrada de terra.
Para que essa balsa volte a navegar, apresento ao Sr.
Presidente desta Casa um requerimento a ser endereçado à
direção de Furnas Centrais Elétricas.
A questão de maior relevância, entretanto, sem dúvida
nenhuma, é o desenvolvimento do turismo às margens do lago.
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Hoje já existem incontáveis restaurantes, clubes, áreas de
camping, residências e chácaras em torno do lago. A Estância
de Escarpas do Lago, por exemplo, é atração reconhecida
nacionalmente. O potencial a ser desenvolvido é
incrivelmente grande. Existem áreas imensas, paisagens be-
líssimas, ilhas e praias a serem exploradas.
Por tudo isso, estão de parabéns os criadores da Associação
de Municípios da Bacia de Furnas, com os quais desejo
trabalhar continuamente, a qual será formalizada amanhã,
quarta-feira, no Município de Alfenas.
Finalizando, dou meu voto de confiança também â atual

direção de Furnas Centrais Elétricas. O trabalho social que
a empresa desenvolve deve ser reconhecido publicamente.
Inicia-se agora uma etapa muito mais arrojada, que exigirá
investimentos também muito maiores. Tenho certeza de que a
empresa dará a necessária prioridade a essas questões.
Fazem parte dessa bacia os seguintes municípios: Aguanil,

Alpinópolis, Alterosa, Areado, Boa Esperança, Cabo Verde,
Campo Belo, Campos Gerais, Campo do Meio, Cana Verde,
Candeias, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Coqueiral,
Cristais, Divisa Nova, Elói Mendes, Fama, Formiga, Guapé,
Ilicínea, Lavras, Machado, Monte Belo, Nepomuceno,
Paraguaçu, Perdões, Pimenta, Ribeirão Vermelho, São João
Batista do Glória, Serrania, Três Pontas e Varginha.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro ainda a
reunião que aconteceu hoje pela manhã, no Município de
Cambuquira, entre Prefeitos, técnicos municipais e
representantes do Ministério da Educação. Foi um encontro de
trabalho, em que os representantes do Ministério explicaram
detalhadamente os procedimentos a serem adotados para as
Prefeituras obterem recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Educacional. Essa reunião também merece
elogios, pois o caminho para melhorarmos este País é mesmo o
da descentralização, da orientação e do repasse de verbas
aos municípios.
Isso é o que tinha a comunicar. Muito obrigado pela

atenção.
357ã REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso proferido em 30/3/93 pelo
Deputado Antônio Pinheiro

O Deputado Antônio Pinheiro - Ocupando esta tribuna pela
primeira vez desejo fazer das minhas palavras iniciais um
sincero agradecimento pela acolhida que aqui tivemos por
parte dos nobres colegas Deputados e também dos dignos
funcionários desta Casa.
Um agradecimento especial â Deputada Elisa Alves e ao
Deputado Roberto Amaral pelas suas palavras a nós dirigidas
desta tribuna. Muito obrigado. Procuraremos aqui colaborar
para manter o patrimônio de amizade que aqui encontramos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o motivo que me leva hoje a

me dirigir aos ilustres companheiros é o mesmo que tem sido
o prato-do-dia, o amargo prato-do-dia" em que se
transformou, para todos nós, a greve dos funcionários
públicos deste Estado. E o faço não somente atendendo aos
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ditames da minha consciência; da consciência do social-
democrata que busco ser, que é a consciência do meu partido,
que ajudei a fundar. O PSDB que nasceu e quer ficar 'longe
das benesses oficiais, bem junto ao clamor do povo sofrido
e injustiçado deste País. E aqui falo em meu nome, aos
funcionários públicos de Minas Gerais, hipotecando-lhes
minha inteira e irrestrita solidariedade.
Faço-me também, nesta oportunidade, porta-voz de vários
segmentos da sociedade mineira, cujas vozes chegam até nós,
não raro, entrecortadas por soluços e lágrimas, clamores que
vêm de várias cidades do Vale Jequitinhonha, de crianças de
Betim, do Bispo de Luz, que se faz interlocutor das
comunidades de sua Diocese.
Apelos nos chegam também de vários Vereadores de cidades do
interior e mesmo de Belo Horizonte, os quais nos procuraram
na última sexta-feira, pedindo o máximo de nossos esforços
para pôr fim a essa greve que está levando inquietação e
desespero a milhares de lares dos dignos e denodados
funcionários públicos mineiros que lutam apenas por um
salário menos injusto e muito aquém do que eles fazem jus,
por mal atender às suas necessidades básicas.
O salário da maior parte dos funcionários públicos não
atinge sequer a metade do menor salário pago pelos países
mais pobres deste continente, como o Paraguai, por exemplo.
Ressalte-se ainda ser a renda per capita" do Brasil cerca
de três vezes superior à renda "per capita" do Paraguai.
Por que tanta indiferença para com nossos servidores
públicos? E são eles que nos perguntam: "que Pais é este? E
o Pais campeão da desigualdade social. Até quando o nosso
povo e nós mesmos vamos tolerar essa injustiça que clama aos
céus?
Termino atendendo ao pedido do Sr. Bispo de Luz, D. Eurico

dos Santos Veloso, que é também membro da CNBB e responsável
pelo ensino religioso neste Estado e no Estado do Espírito
Santo. Passo a dar-lhes conhecimento do seu apelo, a nós
dirigido nesta carta que passo a ler. (- Lê:)
'Luz, 22 de março de 1993.
Prezado irmão e amigo,
Fui procurado por um grupo de professores desta cidade de
Luz que me fizeram ciente dos problemas, das incertezas e
das dificuldades que enfrentam no campo educacional
De um lado, a Secretaria Estadual de Educação pede, e com
razão, uma educação de qualidade, uma formação pedagógica
permanente tendo em vista um melhor aprendizado do aluno,
etc.
De outro lado, há um esquecimento de que o professor é

gente e vive numa sociedade inflacionária e que tem gastos
não apenas com a manutenção de seu lar, mas também com a sua
atualização profissional.
Pediram-me para que fizesse um apelo aos Exmos. Srs.

Deputados Estaduais a fim de que rejeitem o projeto do Exmo.
Sr. Governador relacionado com o salário do funcionalismo
estadual, principalmente o professor. A remuneração
insuficiente com os possíveis reajustamentos também
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insuficientes não correspondem à justiça de remunerar um
trabalho, o mais importante do Estado, o trabalho
educacional
Julgo dispensável dizer-lhe mais sobre a importância dos
educadores de nossos irmãos, dos membros de nossas
comunidades. E algo bastante evidente para quem sintoniza
com o bem-comum, com a formação para a cidadania. Por isso
resolvi dirigir-lhe esse pedido e, por seu intermédio, a
todos os Deputados.
E preciso que se acabe com esse tipo de reivindicação por
meio de greves. E sinal de muita injustiça e descaso para
com aqueles que formam as gerações de nosso Estado, de nosso
Pais. Deveria recorrer-se â greve em última instância e, ao
que nos parece, ela já se torna o veículo normal para
mendigar um aumento salarial justo, legítimo. Isso significa
descaso e desinteresse das autoridades por uma classe que
tem uma vocação a atender; que tem muito mais que uma
profissão, pois somente com muito amor se realiza o trabalho
educacional
Conto com a sua atuação.
Cordialmente,
Eurico dos Santos Veloso.
(* - Sem revisão do orador.)

357g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 30/3/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, demais
colegas, companheiros presentes nas galerias, gostaríamos
de informar a todos que aqui se encontram o que ocorreu na
parte da manhã nesta Casa. Não tivemos a reunião prevista
para apreciar as emendas. Como o Governo sabe que amanhã
teremos a assembléia do funcionalismo, ele tenta com isso
desmobilizar a categoria com relação ao anunciado aumento de
60%, que são mais 35% para o Quadro Permanente, para as
autarquias, empresas e fundações e 30% quanto ao chamado
pó-de-giz. O que ele diz? A partir da assembléia de

quinta-feira, o Governo tenta tirar a atenção do movimento,
para não discutir o fundamental, que é exatamente a política
salarial. Então, o movimento, em vez de discutir a questão
da política salarial, passa a discutir simplesmente se
aceita os 35% e os 30%.
Dentro dessa tática, o Governo desmarcou, com a ausência de
quorum, a reunião de hoje cedo. O projeto, que estaria na
pauta de hoje à noite, não estará, tendo em vista que não
houve a reunião da comissão. O prazo regimental só termina
no dia 31, ou seja, somente no dia lg. Independentemente das
comissões, o projeto entra na pauta. Como tem a assembléia
amanhã, possivelmente o Governo retarde ainda mais a
colocação do projeto em Plenário.
o Deputado Antônio Carlos Pereira, às vezes, diz que tem
gente que acha que greve é como se fosse um movimento de
quartel, quando, de repente você fala pára, ela pára;
'anda, ela anda. Dentro da disciplina militar, isso é
fácil. 0 Deputado compara a greve a um transatlântico, que,
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quando inicia o seu percurso, para parar tem de ser de
maneira lenta, pois tem de haver discussão. Tem de haver
discussão das bases, num processo bem democrático.
O Governo do Estado é como se fosse um grande
transatlântico. Vocês já viram um navio qualquer em que o
comandante não consegue conversar, dialogar com os seus
comandados? O Governo é um grande transatlântico; o
funcionalismo, em suas diversas áreas, seria a tripulação do
navio, e nós estaríamos em alto mar, um mar revolto. Na
iniciativa privada, existe um patrão definido, que aufere
lucro. No Governo, não. Ai, o que se tem é alguém que

recebe do povo uma delegação para administrar o Estado
durante determinado período. Ele não é dono, embora,
infelizmente, aja como se fosse. Assim, o comandante não
estaria conseguindo comandar o navio, que está à deriva em
alto mar, e ele, então, diz: a culpa pelo mar revolto é da
tripulação. Ele não dialoga com a tripulação. Não dialoga
com o funcionalismo.
Nós temos uma greve desde o dia 10. Que faz o Governo?
Primeiro, diz que não teria uma maioria para aprovar o
projeto. Tenta manipular os índices, num primeiro momento,
para tentar dizer que não tem dinheiro para conceder nada
mais. No segundo momento, quando viu que o projeto poderia
ser rejeitado, começa a conceder parcelas para alguns
segmentos, em momentos diferentes. Vejam que, quando vieram
os 4% para o Quadro Permanente, saíram os 30% do pó-de-
giz. As épocas são diferentes.
Observando desde o início o movimento, vemos que o Governo
anunciou os 87%, com índices diferenciados - maiores para
quem ganhava muito mais. No caso do Magistério, o índice era
de 112%, e o Quadro Permanente teve 87% . O Governo anunciou
os 87%, mas não anunciou os 112% . A Polícia Militar teve
uma média de 180% . Ele não anunciou os 180%. Por quê ?
Porque, se anunciasse, o pessoal do Quadro Permanente
perguntaria: onde estão nossos 180% ? A Polícia Civil fez
aquela operação-padrão, que funcionou. O Governador concedeu
180% à Policia Civil, percentual global que estava na lógica
do Governo. Com os 30% do Magistério, a coisa chega a mais
de 180%, vindo juntamente com os 4%. Assim, o Governador vai
manipulando tudo isso, para que a Bancada que o apóia diga
que o Governo está cedendo. Com isso, o Governo achava que o
projeto poderia ser aprovado.
Hoje, que diz o Governo? Nós precisamos aprovar o projeto,
caso contrário o funcionalismo não terá os 30%. Entretanto,
a reunião para retirada do índice de 30% sequer aconteceu.
E não foi por causa da nossa obstrução. As duas reuniões
que permitiriam que o Governo tivesse a iniciativa de
retirar não aconteceram, porque faltou quorum, e por
orientação governista. O Governo não quis ter o ônus de
retirar o projeto e jogou a banana para cima de nós. Aí

está a questão.
O Deputado Antônio Carlos Pereira já disse que o disco do
Governo é um só. Desde que entramos aqui, temos cobrado,
insistentemente, uma política salarial, obviamente sem
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esquecer as históricas reivindicações . É necessário haver
um cronograma de recomposição de perdas nos níveis de
outubro de 1986. Mas, hoje, o próprio movimento centra sua
reivindicação na necessidade de uma política salarial. Não
adianta um cronograma de recomposição de perdas, se não
tivermos uma política salarial.
Temos uma assembléia marcada para a próxima quarta-feira. A
responsabilidade é do Governador do Estado. O Governo não
sentou para negociar, nem dá nenhuma demonstração de que irá
fazê-lo. Hoje cedo, O Deputado Antônio Carlos Pereira,
outras pessoas e eu colocávamos que, se o adiamento da
reunião fosse um sinal de que o Governo queria negociar,
dialogar e encontrar uma proposta que pudesse ser fruto
posterior de um acordo, isso seria positivo.
Lamentavelmente, até este momento, nós não tivemos nenhum
sinal concreto, por parte do Governo, de que ele quer ser
sério a ponto de negociar.
Então, eu gostaria de fazer, inclusive, essa cobrança,

dizendo que a responsabilidade é do Governo do Estado e do
Governador. Nós não podemos entrar na lógica. Vou parar por
aqui para dar oportunidade ao meu companheiro, Deputado
Antônio Carlos Pereira, de expor suas idéias. Muito
obrigado.

357g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 30/3/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Quero aproveitar esses
dez minutos - como lembra bem o Deputado Bonifácio Mourão, o
Grande Expediente desta Assembléia acaba não existindo -
para fazer, mais uma vez um pequeno "pot-pourri".
Primeiro tempo: Ilicinea. Na Semana passada, os jornais

publicaram que o Juiz de Boa Esperança havia cassado os
direitos políticos do Prefeito. Vice-Prefeito, dos
Vereadores e dos candidatos a Vereador do PT no Município de
Ilicinia. A alegação seria cômica se não fosse trágica. O
Juiz daquela comarca alega que houve "abuso de poder
econômico" - por um partido que é constituído, em sua quase
totalidade, por trabalhadores rurais. Cerca de 90% da base
do PT é constituída de trabalhadores rurais. E a primeira
vez que vemos o inverso: pobres abusarem do poder econômico
neste País. Admira-nos ver a presteza, a agilidade do Juiz.
Temos inúmeros processos - e alguns deles acompanhamos - em
que questões concretas e decisivas relativas a abuso de
poder passam à margem da sensibilidade de nossos Juizes. Foi
a Justiça que levantou a venda, deu uma olhadinha, e disse:
"Aqui eu pego". E uma questão muito clara nessa situação de
Ilicinea. Quem articulou a iniciativa judicial não conseguiu
fazer absolutamente nada: não apresentou nenhuma denúncia
durante o processo eleitoral; não apresentou nenhuma
denúncia quando da apuração dos votos; não apresentou
nenhuma denúncia quando da proclamação dos resultados.
Quando estava tudo resolvido, quando a Justiça havia
proclamado, mais uma vez, a vitória do PT naquele município,
os poderosos da região, o padre. . . lá existe um padre
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esquisito. Segundo Nélson Rodrigues, há os "padres de
passeata. Os padres foram acusados de subversivos, mas lá o
padre é subversivo ao contrário. Ele só defende os direitos
dos latifundiários e não se conforma, nem nunca se
conformou, com a possibilidade de existir um trabalhador e,
mais do que isso, um trabalhador rural á frente da
administração. Eles vão perder na Justiça. Mais importante,
porém, do que perder na Justiça, é que eles vão perder na
política, concretamente. Hoje, graças ao apoio do povo de
tlicínea, o qual cresce cada dia mais, a administração do PT
está forte. Ilicínea é uma cidade pequenininha, pobre, uma
cidade que precisa de que suas conquistas sejam mantidas.

 

E já que estamos falando de Prefeituras, eu me vou
permitir fazer o papel de "doublé" de comentarista de
jornal. 'Estado de Minas, sábado, página 2: ( Lê:)
'Maurício Campos acusa Prefeito de Belo Horizonte de tentar
confronto com Hélio Garcia'. Resisti muito em falar sobre
isso, porque, se formos ver condições políticas, o Sr.
Maurício Campos não as tem para criticar nada, serviçal que
foi da ditadura militar. Se formos falar em condições
éticas, o Sr. Maurício Campos também não tem o menor
compromisso com qualquer coisa parecida com ética: basta ver
o tipo de campanha-mentirosa, assustadora - que ele fez
aqui, ano passado. Mas sabem qual é o centro do argumento
de Maurício Campos? Vou lê-]o: ( Lê:)
"Estranho a decisão do Prefeito Patrus Ananias em conceder,

mais uma vez, antecipação de salários ao funcionalismo no
mesmo instante em que o Governador enfrenta dificuldades
para atender ás reivindicações do funcionalismo estadual". O
que o Deputado Maurício Campos sempre defendeu e continua
defendendo é uma relação de subserviência, uma relação de
capacho, em que o Executivo manda, e ele obedece, como
obedeceu durante a ditadura militar. E é isso que ele está
defendendo hoje, de novo. Ele não veio ponderar, polemizar,
criticar, ou, até mesmo, levantar interrogações sobre a
capacidade ou não do Governo Estadual de conceder reajustes.
Ao contrário, ele vem criticar quem concede aumento e
valoriza o serviço público, como a administração Patrus
Anan ias.
Continuando a leitura: "Lançamento da campanha em Minas,
presidencialismo. O dirigente do PDT, Neiva Moreira, afirmou
que o plebiscito interno do PT não serviu para legitimar a
condição dos petistas em prol do presidencialismo". Sr.
Neiva Moreira e companheiros do PDT: a diferença brutal
entre o PT e o PDT é que, apesar de as Lideranças, como
Lula, terem uma posição pessoal a favor do parlamentarismo,
a base do PT decidiu o contrário, e o partido, democra-
ticamente, submeteu-se a essa decisão, porque 70% de nossos
companheiros escolheram o presidencialismo. Eu. o Lula e
outros companheiros não mudamos nossa convicção de
parlamentaristas, em absoluto, sentimo-nos violentados com a
decisão das bases. Ao contrário, orgulhamo-nos de um partido
em que a base, efetivamente, decide. O PDT, não. O Sr.
Leonel Brizola defende o centralismo e define o que é certo
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e o que é errado, e quem não estiver de acordo com ele tem
de sair do partido. Essa é mais uma lição para todos nós.
Finalmente, temos a seguinte matéria: Sucessão em Minas
inviabiliza aliança entre tucanos e petistas. Há uma
discussão nacional, e é importante que ela exista. E há duas
observações; uma é do Deputado Wanderley Ávila, Líder do
PSDB, que diz o seguinte: 'Não aceitamos qualquer acordo que
venha de cima para baixo". Estamos inteiramente de acordo
com essa afirmação do Líder do PSDB. Nós, do PT, com muito
mais motivos, também não aceitamos acordos que venham de
cima para baixo. Mas temos uma preocupação. Acreditamos que
o Brasil precisa mudar. O País está vivendo uma dramática
crise, e temos até dificuldade de adjetivá-la. O IBGE,
semana passada, divulgou números preocupantes e, por si sós,
eloqüentes: a metade de nossa população não ganha sequer
dois salários mínimos, o índice de analfabetismo é
crescente, a discriminação campeia - pois mulatos recebem
menos que brancos, negros recebem menos que mulatos, mulhe-
res recebem menos que homens -, e a miséria aumenta.
Para o Brasil mudar, precisamos de coragem e de um projeto
político compromissado com a pobreza de nosso povo. As
coisas não mudam de graça, nem mudam como queria o
Governador, com a união de todos, porque não somos todos
iguais. Se há muita gente vivendo na miséria, existem
setores q ue estão ganhando com essa pobreza. Por isso,
concordo com o Deputado Wanderley Ávila, Líder do PSDB. Não
aceitaremos nada de cima para baixo. O que queremos é
definir um programa democrático, que tenha compromisso com o
povo e que enfrente os interesses dos poderosos.
Também não posso concordar com os argumentos do Deputado
José Militão, que diz o seguinte: 'E evidente que vamos
fazer alianças, mas com partidos que tenham bases eleitorais
no interior do Estado, e isso o PT não tem". Deputado José
Militão, o PT fará alianças com os partidos que tenham
programas iguais ou semelhantes aos nossos. Faremos alianças
com os partidos que defendam os mesmos interesses que
defendemos. E acreditamos que o PSDB tenha interesses
parecidos com os nossos. Por isso, queremos uma aliança com
o PSDB, sim, mas essa ocorrerá mediante um processo
democrático e transparente, com base em um projeto para este
Brasil. Faremos alianças com outros pequenos partidos de
Minas que tenham um compromisso e uma história de lutas que
os legitimem; juntos, iremos tentar transformar este Pais.
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Belo Horizonte, quinta-feira. 15 de abril de 1993

ATAS

ATA DA 363a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE ABRIL DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos e cartão - Apresentação de
Proposições: Requerimentos do ng 4.171 ao 4.187/93 -
Requerimentos dos Deputados Roberto Amaral (2). Maria José
Haueisen, Gilmar Machado e Roberto Carvalho - Comunicação:
Comunicação do Deputado Arnaldo Canarinho - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral, Ibrahim
Jacob, Gilmar Machado, Ivo José e Roberto Carvalho - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): 1g Fase: Leitura de comunicação
apresentada - Discussão e votação de pareceres: Parecer da
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei ng 898/92; aprovação; verificação de votação;
inexistência de "quorum" para votação; chamada para re-
composição de "quorum"; existência de número regimental;
votação do parecer; aprovação - Parecer da Comissão de
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng
1.113/92; aprovação - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Roberto Amaral; deferimento - Requerimento da
Deputada Maria José Haueisen; deferimento - Requerimento do
Deputado Gilmar Machado; deferimento - Requerimento do
Deputado Roberto Carvalho; aprovação - Requerimento do Depu-
tado Roberto Amaral; aprovação - 24 Fase: Discussão e
votação de proposições: Votação, no lg turno, do Prcjeto de
Lei ng 641/91; aprovação, com a Emenda ng 1 - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela
- Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Targuinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Mílton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
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Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário nas funções de
lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFiCIOS
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e
Obras Públicas, informando, a respeito de requerimento do
Deputado Wilson Pires, que o pedido referente ao
recapeamento das pistas laterais da Rodovia BR-116, em Padre
Paraíso, deve ser encaminhado ao DNER e que aquela
Secretaria não dispõe, no momento, de recursos para atender
ao pedido de encascalhamento dos pontos críticos da mesma
rodovia, no acesso ao Distrito de Rio Pretinho, Município de
Teófilo Otôni.
Do Sr. Wanderley Vieira de Andrade, Chefe do DETRAN-MG,
expondo o parecer daquele órgão, segundo o qual é
inconstitucional o. Projeto de Lei nQ 1.271/93. (- Anexar ao
Projeto de Lei ng 1.271/93.)
Do Sr. Júlio Boechat Braga, Diretor de Operação da TELEMIG,
informando, a respeito de requerimento do Deputado Bené
Guedes (instalação de um telefone público em um posto no Km
776 da Rodovia BR-116, no Município de Leopoldina), que o
telefone público já se encontra instalado desde 20/10/92.
Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS,
encaminhando cópia de ofício que trata da apreensão, pela
Prefeitura de Itaobim, de máquina e veículo daquela
autarquia, em cumprimento de decisão desta Assembléia
Legislativa. (- A CPI/RURALMINAS.)
Do Sr. Henrique Geraldo Gonçalves, Gerente-Geral de
Relações com as Comunidades da CVRD, encaminhando, em
atenção a requerimento do Deputado Marcos Helênio, os
documentos que foram solicitados.
Da Sra. Suely Maria Pasqua Silva, Bibliotecária do

Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de Guaxupé,
acusando o recebimento do livro "As Denominações Urbanas de
Minas Gerais".

CARTÃO
Do Sr. Vítor Vilela Naves, Prefeito de Carmo da Cachoeira,

agradecendo a remessa do livro "As Denominações Urbanas de
Minas Gerais."

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

REQUERIMENTOS
No 4.171/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
construção de redes elétrica e hidráulica na Escola Estadual
Dr. José Mesquita Neto, à reforma do prédio da Escola
Estadual Fazenda Olhos-d'Agua e à construção de duas salas
de aula na Escola Estadual Padre Chico, no Município de
Campo do Meio.
Ng 4.172/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Sociedade Amigas da Cultura pela passagem do 40Q aniversário
de sua fundação.
Ng 4.173/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
implantação do ensino supletivo no Município de Santa Luzia.
(-Distribuídos à Comissão de Educação.)
No 4.174/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento
do Dr. Hervê de Campos Vargas, ex-Prefeito de São Gonçalo do
Sapucai, ocorrido recentemente naquela cidade. (- A Comissão
de Administração Pública.)
NQ 4.175/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
liberação de um aparelho para exames de eletroencefalograma,
de uma estufa para recém-nascidos e de uma ambulância para o
Hospital Municipal de Campo do Meio. (- A Comissão de
Saúde.)
No 4.176/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
liberação de recursos para a "eforma da rede hidráulica da
Escola Estadual Elisa Rabelo de Mesquita, no Município de
Campo do Meio. (- A Comissão de Educação.)
Ng 4.177/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
implantação do sistema DDD no Município de Maripá de Minas.
(- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.178/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde, com vistas à
liberação de recursos para a reforma do Hospital Municipal
de Campo do Meio. (- A Comissão de Saúde.)
NQ 4.179/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando ao

Secretário da Educação a construção de duas salas de aula na
Escola Estadual São Tarcísio, no Município de Campo do Meio.
(- A Comissão de Educação.)
No 4.180/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando ao
Secretário de Obras Públicas liberação de verba para
construção de um terminal rodoviário no Município de Campo
do Meio. (- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.181/93. da Deputada Maria Elvira, no qual solicita
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
o pintor Petrônio Pereira Bax, pela passagem dos seus 51
anos de dedicação à pintura. (- A Comissão de Educação.)
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Ng 4.182/93, da Deputada Maria Elvira, pedindo se formule
apelo ao Secretário da Saúde para que sejam destinados
equipamentos hospitalares e uma unidade móvel médico-
odontológica ao Município de Campo do Meio. (- A Comissão de
Saúde e Ação Social.)
NQ 4.183/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja

encaminhado expediente ao Presidente do Tribunal de Justiça
a fim de que determine estudos objetivando dotar a Comarca
de Santos Dumont de mais um Juiz de Direito.
No 4.184/93, do Deputado Roberto Amaral, no qual pede seja
registrado nos anais da Casa voto de congratulações com a
nova diretoria do CREDIREAL, na pessoa do Presidente, João
Heraldo Lima, e do Vice-Presidente, Luiz Antônio Athayde
Vasconcelos. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
No 4.185/93, do Deputado Baldonedo Napoleão, pedindo seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Coral Ars Nova, pela passagem de seu 34o aniversário. (- A
Comissão de Educação.)
NQ 4.186/93, do Deputado José Renato, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas a que seja viabilizada a mudança da 20
DRE de Ponte Nova do prédio em que se encontra instalada
para o imóvel pertencente ao patrimônio da extinta
MinasCaixa, localizado na Praça Dom Parreira Lara, nQ 55,
naquele município. (- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.187/93, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas do
Estado com vistas à realização de auditoria especifica na
Concorrência nQ 3/93, do DER-MG, e nas demais concorrências
realizadas pelo referido órgão nos últimos três anos. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja constituída
uma comissão de representação de Deputados para visitar, em
breve, as instalações da Fundação Educacional Caio Martins -
FUCAM.
Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja o Projeto
de Lei ng 1.075/92 enviado à Comissão de Administração
Pública, visto que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir parecer sobre a matéria.
Do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja incluído em

ordem do dia o Projeto de Lei nQ 305/91, tendo em vista que
a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para
emitir o seu parecer.
Do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Resolução n
1.223/93.
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando a suspensão das

atividades legislativas no dia 20 do corrente mês.
COMUNICAÇÃO

- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado
Arnaldo Canarinho.

Oradores Inscritos
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- Os Deputados Roberto Amaral, Ibrahlm Jacob, Gilmar
Machado, Ivo José e Roberto Carvalho proferem discursos, que
serão publicados em outra edição.

2a PARTE: (ORDEM DO DIA)
14 Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2ê 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 Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Arnaldo
Canarinho - falecimento da Sra. Alzira Calhau, ocorrido em
Matozinhos (Ciente. Oficie-se.)

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 898/92. do Deputado
Anderson Adauto, que dispõe sobre a proibição de construção
de novas usinas hidrelétricas no Estado de Minas Gerais sem
que antes se tenham cumprido pelo menos 80% do cronograma de
construção daquela já iniciada e em processo de implantação.
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.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito
verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. P:esidente - Votaram a favor sete Deputados; votaram
contra quatro Deputados. Não há quorum' para votação. A
Presidência torna sem efeito a votação realizada e solicita
ao Sr. lg-Secretário que proceda à chamada dos Deputados
para recomposição de"quorum". (-Pausa.) Na sua ausência,
convoca o Deputado Roberto Carvalho para fazer a chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. Há
14 Deputados nas comissões, perfazendo um total de 44
Deputados. Há quorum suficiente para a votação. A
Presidência vai renovar a votação do parecer.
Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade
do Projeto de Lei ng 1.113/92, do Deputado Reinaldo Lima,
que dispõe sobre o livre ingresso de sexagenários e de
paraplégicos aos eventos de caráter cultural, artístico,
esportivo ou de lazer promovidos pelo Governo do Estado de
Minas Gerais ou por entidades particulares. O parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão,
o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto Amaral,
em que solicita, na forma regimental, seja constituída, na
Assembléia, uma comissão de representação de Deputados para
visitar, em breve, as instalações da Fundação Educacional
Caio Martins. A Presidência defere o requerimento de acordo
com o inciso XIV do art. 244 do Regimento Interno.
Requerimento da Deputada Maria José Haueisen, em que
solicita, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei ng
1.075/92 seja enviado à Comissão de Administração Pública,
uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça perdeu
prazo para emitir parecer sobre a matéria, conforme
determina o art. 64 do Regimento Interno. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do
art. 244, c/c O art. 140, do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita
seja incluído em ordem do dia o Projeto de Lei ng 305/91,
tendo em vista que a Comissão de Fiscalização Financeira
perdeu prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244,
c/c o art. 141, do Regimento Interno.
- A seguir, submetidos à votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Roberto Carvalho - seja
atribuído regime de urgência ao Projeto de Resolução ng
1.223/93, da Mesa da Assembléia; Roberto Amaral - suspensão
das atividades legislativas, terça-feira, dia 20 do corrente
mês.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lg turno, do Projeto de Lei
ng 641/91, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Estação Ecológica do Rio Preto e a
dar outras providências. O parecer da Comissão de Justiça,
pela inconstitucionalidade, foi rejeitado pelo Plenário. A
Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação do projeto.
A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela sua
rejeição. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão
de Meio Ambiente, que opina pela aprovação da Emenda ng 1.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado o projeto
com a Emenda ng 1. Fica, portanto, aprovado, no lQ turno, o
Projeto de Lei nQ 641/91, com a Emenda nQ 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
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Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
especial de logo mais, às 20 horas, destinada a homenagear
os 60 anos da FIEMG, e para as extraordinárias de amanhã,
dia 14, às 9h30min e às 20h30min, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.
ATA DA 611g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO

SOCIAL
Às dez horas e trinta minutos do dia trinta e um de março de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e
Wilson Pires, membros da comissão supracitada. Encontra-se
presente, também, o Deputado Hely Tarquínio. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência faz a leitura da correspondência dos servidores
da extinta Fundação das Pioneiras Sociais do Hospital Sarab
Kubitschek. A seguir, o Presidente faz esclarecimentos sobre
as reuniões de audiências públicas regionais e designa o
Deputado Wilson Pires para participar do primeiro encontro,
que se realizará no dia 30 do corrente, em Teófilo Otôni. A
seguir, o Presidente distribui as proposições e designa os
Relatores. Prosseguindo, a Presidência passa à 2a parte da
reunião, com discussão e votação de proposições da comissão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento em
que solicita sejam convidados o Superintendente da FHEMIG,
um representante do Sindicato dos Servidores Públicos -
SINDISEP - e a servidora Maria Aparecida da Silva,
representante dos funcionários do Hospital Sarah Kubitschek,
para exporem sobre a situação em que se encontram os ex-
funcionários desse hospital que estão prestando serviços no
Galba Veloso. Submetido a votação, é o requerimento apro-
vado. Ato continuo, a Presidência esclarece que a reunião
tem por finalidade ouvir o Dr. Aloysio Dias Duarte, Assessor
Jurídico do IPSEMG; a Dra. Célia Camargo Dias Paulo, membro
do Conselho Diretor do IPSEMG, representando o sindicato; a
Dra. Elisa de Jesus Pedrosa Aurélio, representando a
Presidente do Sindicato do IPSEMG; o Dr. Eduardo Pimentel
Dias, Presidente da Comissão de Padronização de Medicamentos
do IPSEMG; a Dra. Zildete Pereira de Souza, consultora na
área de farmácia hospitalar; o Dr. Antônio Fernandes Dutra
Filho, Superintendente Adjunto Administrativo do Hospital do
IPSEMG; a Sra. Maria Christina Côdo Mello Martins, ex-
Coordenadora da Seção de Drogaria do Hospital do IPSEMG; e
Geane Marques, Asssistente Social do IPSEMG, sobre o
fechamento da farmácia externa do IPSEMG, e convida-os para
tomarem assento à mesa. O Presidente justifica a ausência do
Dr. Aloysio e passa a ler o oficio recebido do Diretor da
área de saúde do IPSEMG, Dr. Carlos Alberto V. Vasconcellos,
no qual este informa que o estabelecimento está fechado
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provisoriamente, até que sejam esclarecidas as irregula-
ridades constatadas pela Corregedoria Administrativa do
instituto. Entre os expositores presentes, destaca-se o Dr.
Eduardo Pimentel Dias, que, em seu relato, menciona ter
assumido o setor e diz que trabalhava com uma listagem de
1.703 medicamentos, o que, para ele, é um despropósito. Ele
defende um quadro com apenas 80 medicamentos. Ao passar a
palavra à Sra. Maria Christina Côdo Mello Martins, esta
relata que foi afastada da coordenação da drogaria em maio
de 1992, sob o pretexto da instauração de uma auditoria nas
contas do estabelecimento. Afirma que é uma arbitrariedade
penalizar inúmeros servidores carentes e, o que é pior,
colocá-la como responsável pelas irregularidades ocorridas.
Neste ínterim, ela passa às mãos do Presidente o Relatório
da Auditoria Interna do IPSEMG. No entanto, ela admite que
alguns erros podem ter sido cometidos, mas todos em função
das péssimas condições de trabalho oferecidas pelo
instituto. Participaram dos debates todos os convidados e
parlamentares presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Presidente passa a palavra ao Deputado
Wilson Pires, que sugere seja instalada uma comissão
parlamentar de inquérito, caso não se resolva essa situação.
A Presidência sugere que se reitere o convite ao Dr. Aloysio
Dias Duarte, Assessor Jurídico do IPSEMG, para que a
comissão se posicione relativamente ao fechamento da
farmácia externa do instituto, o que é aceito pelos
parlamentares, sem restrições. A seguir, o Presidente
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei ngs 945, 982, 1.047, 1.049, 1.054,
1.055, 1.057, 1.061, 1.065 e 1.076/92, os quais são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e parlamentares
presentes, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Miranda - Wilson

Pires - Ronaldo Vasconcel los.
ATA DA 67a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia primeiro de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Raul Messias,
Baldonedo Napoleão e Roberto Amaral, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência esclarece que a
reunião se destina a ouvir os Drs. Gilman Viana Rodrigues,
Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - FAEMG -, e João Camilo Penna, representante da
Associação Comercial de Minas - ACM -, os quais prestarão
esclarecimentos sobre a participação do Grupo Agropecuário



251

no MERCOSUL. Em seguida, convida-os a tomar assento á mesa.
Nessa ocasião, o Deputado Roberto Amaral solicita a palavra,
tece algumas considerações a respeito dos convidados e
explica os motivos que o levaram a propor seus nomes como
expositores do assunto perante esta comissão. Prosseguindo,
a Presidência passa a palavra aos convidados que, cada um
por sua vez, fazem sua exposição. O Dr. Gilman esclarece
que, se o Governo não fizer uma revisão constitucional capaz
de adequar a economia brasileira aos níveis da mundial, o
MERCOSUL, embora inevitável e irreversível, passa a ser um
caso de risco para o Brasil, devido a sua falta de condições
para competir com outros países membros. Segundo o Dr. João
Camilo Penna, uma das soluções possíveis é facilitar-se a
entrada do capital internacional no Pais. Nesse instante, o
Presidente passa a Presidência ao Deputado Roberto Amaral e
solicita licença para se ausentar por alguns minutos. Abre-
se um amplo debate com a participação de todos os Deputados.
O Deputado Raul Messias discorda do Dr. João Camilo Penna
por entender que o mercado interno e não o internacional é
que deve ser fortalecido. Na sua opinião, devem-se primeiro
recuperar os salários dos trabalhadores mediante uma melhor
distribuição de renda, o qu elevaria a renda per capita
dos brasileiros e diminuiria 4 grande remessa de lucro para
o exterior. As 11 horas, o Deputado Célio de Oliveira
reassume os trabalhos e informa que os assuntos ventilados
nesta reunião encontram-se registrados em notas
taquigráficas. A seguir, o Deputado Roberto Amaral encaminha
á Mesa requerimento de sua autoria, no qual requer seja
convidado o ex-Ministro da Fazenda, Prof. Paulo Roberto
Haddad, para prestar esclarecimentos sobre o momento
econômico e o atual modelo econômico do Pais, principalmente
no que diz respeito a Minas Gerais. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. A Presidência passa a palavra aos
convidados para suas considerações finais. Logo após,
informa sobre as audiências públicas regionais que serão
realizadas pela Assembléia Legislativa em oito regiões
distintas deste Estado e esclarece que elas contam com a
participação de todas as comissões permanentes da Casa,
representadas por dois membros de cada uma, em cada
audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca-os para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Raul

Messias - João Marques.
ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de abril
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco Ramalho e
Ambrósio Pinto, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Cóssimo Freitas,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Francisco
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Ramalho que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. A Presidência designa o Deputado Francisco
Ramalho para ler o Ofício flQ 37/93, da Câmara Municipal de
Carlos Chagas, em que se solicitam providências quanto ao
atendimento das reivindicações do funcionalismo público.
Nesta oportunidade, o Presidente determina sejam
distribuídas aos Deputados desta comissão cópias da minuta
do estudo técnico do Plano de Carreira da Educação. O Pre-
sidente distribui as proposições aos parlamentares e passa à
2s1 parte da reunião, com a discussão e a votação de
proposição da comissão. O Deputado Francisco Ramalho propõe
que os requerimentos de que trata o inciso III do art. 104
do Regimento Interno não sejam objeto de deliberação desta
comissão. Colocada em votação, é a proposição aprovada.
Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assem-
bléia. Discute-se o Projeto de Lei ng 971/92, no lg turno,
com parecer favorável do Relator, Deputado Ambrósio Pinto.
Colocado em votação, é o projeto aprovado. A Presidência
submete a votação os Requerimentos flQS 4.088, 4.092, 4.094,
4.096, 4.098 e 4.100/93, que têm pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Ambrósio Pinto; e 4.091, 4.093, 4.095,
4.097 e 4.103/93, que também receberam pareceres favoráveis
do Relator, Deputado Francisco Ramalho. São aprovados os
requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presi-
dência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca-os
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 13 de abril de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Elisa

Alves - Gilmar Machado - Arnbrósio Pinto - Jorge Eduardo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 981/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Tarcísio Henriques, visa dar a denominação de José Dias
Filho á estrada que liga a sede do Município de Dona Eusébia
ao Distrito de São Manuel do Guaiaçu, no mesmo município.
Publicada em 14/8/92, a proposição recebeu parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça, acrescida
das Emendas ngs 1 e 2. em 17 de dezembro daquele ano.
Baixado o projeto em diligência junto ao DER-MG, o referido

órgão não se opôs à homenagem pretendida, visto que o trecho
em questão não possui denominação oficial.
Via de conseqüência, nos termos do art. 195, c/c O art.

104, 1, do Regimento Interno, vem a matéria a esta comissão
para receber o devido parecer.

Fundamentação
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A biografia de José Dias Filho comprova tratar-se de pessoa
que dedicou a sua vida em prol dos interesses sociais.
Além de primeiro Prefeito Municipal de Dona Eusébia, o
homenageando destacou-se como líder político, sendo a pessoa
que mais lutou para a construção da rodovia em questão.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 981/92, com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1993.
Antônio Fuzatto, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 989/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

o projeto de lei em epígrafe, do Deputado Sebastião
Helvécio, visa dar a denominação de José Pires da Luz à
estrada que liga o Município de Ubá ao de Guidoval.
Publicada em 15/8/92, a proposição recebeu parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça em 16 de
dezembro daquele ano.
Baixado o projeto em diligência junto ao DER-MG, o referido
órgão não se opôs à homenagem pretendida, visto que o
trecho em questão não possui denominação oficial
Via de conseqüência, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, 1, do Regimento Interno, vem a matéria a esta comissão
para receber o devido parecer.

Fundamentação
A biografia de José Pires da Luz comprova tratar-se de
pessoa que dedicou a sua vida em prol dos interesses
sociais. Ele, que foi Vereador à Câmara Municipal de Ubá,
foi também Deputado Estadual por Minas Gerais durante três
legislaturas consecutivas, o que bem demonstra quanto era
popular e trabalhador, sempre comprometido com o povo de sua
região.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 989/92.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1992.
Antônio Fuzatto, Relator.



LBelo Horizonte, sexta-feira, 16 de abril de 1993

ATAS

ATA DA 3649 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE ABRIL DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz e
Elmiro Nascimento

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem ng 336/93 (Projeto de Lei ng
1.334/93), do Governador do Estado - Ofícios diversos e
telegrama - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do
nQ 1.335 ao 1.344/93 - Requerimentos do ng 4.188 ao 4.205/93
- Requerimentos dos Deputados Dílzon Meio e Bené Guedes -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Geraldo Rezende e
Geraldo da Costa Pereira - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ermano Batista, Edward
Abreu, José Militão, Raul Messias e Maria José Haueisen - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Dílzon Melo e Bené Guedes; aprovação - Discussão e votação
de pareceres: Relatório da Comissão de Defesa do Consumidor
sobre as Atividades da CAPEMI; aprovação - Parecer da
Comissão de Justiça pela inconstitucional idade do Projeto de
Lei no 1.147/92; aprovação - Parecer da Comissão de Justiça
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.153/92;
aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.290/93;
discurso do Deputado Raul Messias; aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1 - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei no 819/92; aprovação - 3a PARTE (GRANDE EXPEDIENTE):
Discurso do Deputado Ermano Batista - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- Às 14h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo
Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé
- Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguei Barbosa
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- Mílton Sailes - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, nas funções de 2g-
Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

CORRESPONDÊNCIA
- O Deputado Geraldo Santanna, lg-Secretário ad hoc, lê a

seguinte correspondência:

MENSAGEM NQ 336/93
Belo Horizonte, 14 de abril de 1993.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.
Tenho a satisfação de passar às maõs de V. Exa. , a fim de
que seja submetido à apreciação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o incluso projeto de lei, que cria o Fundo
SOMMA, para implementação do Programa de Saneamento
Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios do
Estado de Minas Gerais - SOMMA -, e dá outras
providências.
Para perfeito conhecimento do sentido e do alcance do
projeto de lei ora encaminhado, estou anexando cópia da
exposição de motivos apresentada pela Secretaria de Estado
do Planejamento e Coordenação-Geral, bem como de nota
técnica, com o que se cumpre mandamento da Lei Complementar
de ng 27, de 18 de janeiro de 1993.
Solicitando a V. Exa. que atribua ao projeto de lei a
tramitação prevista no art. 69 da Constituição do Estado,
renovo-lhe as expressões de meu elevado apreço e distinta
consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Exposição de Motivos
Em observância ao disposto na Lei Complementar ng 27, de
18/1/93, o Governo do Estado de Minas Gerais submete à
apreciação dessa Assembléia o projeto de lei que trata da
criação do Fundo SOMMA.
O fundo que se propõe criar tem como objetivo imediato
constituir-se no principal sustentáculo do Programa de
Saneamento Ambiental, Organização e Modernização
dos Municípios - SOMMA -, de que trata o art. 3g, II, da
Lei ng 10.890. de 22/10/92. Sua integralização inicial será
feita com recursos originários de operação de crédito
externo (já autorizada pela Lei ng 10.890) no valor de
US$150.000.000,00, a ser celebrada entre o Estado de Minas
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Gerais e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD -, acrescida de contrapartida de
recursos do Tesouro do Estado.
O programa a ser implementado com recursos do fundo divide-
se em dois componentes: desenvolvimento institucional e
investimentos em infra-estrutura urbana, notadamente no
campo do saneamento básico e ambiental, ressaltando-se serem
ambos os componentes prioridades governamentais.
O fortalecimento das administrações municipais impõe-se
como um objetivo da administração estadual, além de
constituir-se em estratégia para melhor atender às
necessidades da população de Minas Gerais. O reconhecimento
deste impositivo está plenamente consignado no Plano
Plurianual de Ação Governamental 1992-1995, ao eleger a
descentralização, através da desconcentração e da
municipalização, como um dos pilares do modelo de ação
governamental na busca de maior eficiência na prestação de
serviços públicos.
Simultaneamente, o Governo do Estado reconhece que, apesar
das realizações alcançadas nas duas últimas décadas,
persistem notórias deficiências no setor de saneamento
básico e ambiental em boa parte dos municípios mineiros.
Tais deficiências decorrem, especialmente, do acelerado
processo de urbanização experimentado por Minas Gerais nas
últimas décadas, o que determinou o concomitante crescimento
da demanda por serviços de água, esgoto e resíduos sólidos.
Os projetos de investimentos compreendidos nesses dois

componentes poderão ser implementados com recursos do Fundo
SOMMA, por meio de financiamentos reembolsáveis.
O Fundo SOMMA sintetiza, assim, uma concepção de política
de desenvolvimento municipal assentada em novas bases de
relacionamento da admiristração estadual com os municípios,
sem tutelas deprimentes nem favorecimentos de clientela, que
descaracterizam o princípio da autonomia do município. E
para assegurar esses fundamentos que se garante a todas as
Prefeituras o amplo acesso ao programa, bastando que o
município atenda aos requisitos legais, em especial ao dos
limites de endividamento público, e que se disponha a
assumir o compromisso de promover uma administração
racional, moderna e eficiente.
Apresenta-se anexo a esta exposição de motivos nota
técnica, em observância ao parágrafo único do art. lQ da Lei
Complementar nQ 27, de 18/1/93, que trata da demonstração da
viabilidade técnica e econômica do fundo, bem como de seu
interesse público.

Nota Técnica
Apresenta informações sobre a viabilidade técnica e
econômica do Fundo SOMMA e o seu interesse público, em
observância ao parágrafo único do art. lQ da Lei
Complementar 27, de 18/1/93.
1 - Importância do fundo e do Programa SOMMA em relação às

estratégias e objetivos do Governo
A promoção do progresso econômico e a melhoria da qualidade
de vida da população apresentam-se como os objetivos maiores
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da atual administração do Estado de Minas Gerais. Com este
intento, além da busca de eficiência, produtividade e
competitividade da economia mineira, o Governo tem atuado em
prol de maior eqüidade no processo de desenvolvimento
através de medidas que ampliem e aprimorem a oferta de bens
e de serviços básicos.
Para a implementação dos objetivos, o Governo fixou no
Plano Plurianual de Ação Governamental - 1992-1995 - várias
linhas estratégicas, entre as quais duas de relevância maior
para a matéria: o saneamento ambiental e a descentralização
traduzida na participação e no fortalecimento dos governos
locais.
O Programa SOMMA, a ser implementado com recursos do fundo
proposto, reúne estas duas linhas de atuação. Primeiro, dará
suporte a iniciativas das administrações municipais de
reforço de sua capacidade de gestão, especialmente nas áreas
fazendária, ambiental e de planejamento urbano. Segundo,
destinará mais de 50% de seus recursos para investimentos em
saneamento básico nos municípios do interior do Estado,
através dos Serviços Municipais Autônomos de Agua e Esgoto e
da COPASA-MG.
A política de descentralização pressupõe que as comunidades
são atendidas com maior eficiência pelos serviços públicos
quando se promove a aproximação, junto à população atendida,
das esferas decisórias responsáveis pelos serviços, pois aos
administradores é oferecida a oportunidade de melhor avaliar
as especificidades da demanda local e de decidir a melhor
forma de supri-Ia. Por outro lado, a alocação de recursos
estaduais ao SOMMA é a materialização da decisão
governamental de reduzir as transferências não vinculadas de
recursos para os municípios.
2 - Beneficiários e principais sjbprogramas
O SOMMA é aberto a todos os municípios mineiros. Todavia é
imperiosa a observância de princípios básicos que o programa
procura atingir e que as administrações municipais assumam,
explicitamente, o compromisso claro e inequívoco de promover
uma administração racional, moderna e eficiente. Além disso,
para enquadramento no programa é necessário o atendimento,
pelo município, dos requisitos estabelecidos pela legislação
de endividamento público. Essas condições constituem a
garantia da viabilidade técnica e econômica do programa e do
fundo, considerando, neste caso, duas de suas principais
normas de funcionamento - trata-se de um fundo rotativo e
permanente.
Os projetos a serem contemplados abrangem ações para o

desenvolvimento institucional e melhoria da infra-estrutura
urbana. No primeiro grupo sobressaem programas de
treinamento e assistência técnica à administração municipal,
visando desenvolver recursos humanos e modernizar a
organização administrativa, a gestão tributária, financeira
e ambienta]. Em relação à infra-estrutura, as prioridades
são os programas de saneamento básico e de proteção ao meio
ambiente (esgoto sanitário, abastecimento de água, coleta e
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destinação de resíduos sólidos e drenagem), além de projetos
de iluminação pública e sistema viário.
Dadas as dimensões dos objetivos e as linhas de atuação
priorizadas, toda a população dos municípios será
beneficiada, alcançando, em seus benefícios, os segmentos de
menor renda, principalmente por intermédio de projetos de
saneamento básico.
3 - Impactos
Os impactos mais relevantes do programa e do fundo estão
estreitamente associados aos objetivos - de fortalecer a
capacidade institucional e financeira dos municípios e
ampliar a capacidade de investimento dos municípios através
da disponibilidade permanente de recursos, mediante a
criação do Fundo SOMMA.
Em termos sociais os impactos previsíveis são a

disponibilidade dos serviços de saneamento básico e
ambiental para parcelas crescentes da população municipal,
inclusive as de menor renda, implicando reconhecidos
benefícios de melhoria de qualidade de vida; e maior eqüi-
dade decorrente de uma administração municipal mais
eficiente.
Em termos econômicos, durante o período de execução, os
projetos propiciarão o crescimento do emprego, da renda e da
receita pública. Quanto aos efeitos após a execução,
estimativas preliminares indicam que a taxa interna de
retorno econômico é superior a 14%.
4 - Principais características do fundo
O fundo, de duração indeterminada, será rotativo e terá sua
integralização inicial com recursos originários de operação
de crédito externo, já autorizada pela Lei flQ 10.890, de
22/10/92, no valor de LJS$150.000.000,00, a ser celebrada
entre o Estado de Minas Gerais e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, acrescida da
contrapartida de recursos do Tesouro do Estado.
Os recursos do fundo serão de livre acesso, sob a forma de
financiamentos reembolsáveis, aos municípios do Estado que,
através de manifesta adesão aos princípios gerais do
Programa SOMMA, apresentarem programas de ações que
propiciem o aprimoramento da gestão municipal e projetos de
investimentos em infra-estrutura urbana, com viabilidade
técnica, econômica e financeira de execução.
5 - Condições de participação
Os princípios básicos a serem observados pelos municípios
para participação no SOMMA são os seguintes:
- o município deve exercer plenamente sua capacidade
tributária para ampliar crescentemente sua capacidade de
investimento;
- os projetos de investimento em infra-estrutura devem
incorporar o princípio usuário-pagador, assegurando a
recuperação financeira dos investimentos realizados;
- as administrações municipais devem incentivar a
participação da comunidade nas decisões, como maneira de
aprimorar a qualidade e a eficiência na prestação dos
serviços públicos.
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Para integrarem o programa, os municípios mineiros,
diretamente ou através de seus Serviços Municipais de Água e
Esgoto - SMAE5 -, devem ainda assistir ao Seminário de
Sensibilização sobre os objetivos e procedimentos do
programa; assinar convênio de participação com o Estado;
obter junto ao Senado Federal a prévia autorização para con-
tratar o financiamento, após verificação da capacidade de
endividamento do município, na forma da Resolução no 36, de
30/6/92; realizar o Diagnóstico Institucional, Financeiro e
Ambiental, a partir do qual será formulado seu Plano de
Ações Estratégicas - PAE.
O acesso dos Serviços Municipais de Água e Esgoto aos
financiamentos fica condicionado ainda á elaboração de um
diagnóstico específico do sistema de água e esgoto do
município aque pertence.
6 - Condições de contratação
As Prefeituras Municipais, diretamente ou através dos
Serviços Municipais de Água e Esgoto, para contratarem
crédito junto ao Fundo SOMMA, deverão atender a condições
especificas a serem regulamentadas em decreto, que visam
garantir o uso adequado e o retorno dos investimentos e,
portanto, a viabilidade econômica do fundo que se pretende
ser rotativo e permanente.
Entre as condições a serem regulamentadas em decreto

destacam-se as seguintes:
- as Prefeituras Municipais deverão dispor de Plano de

Ações Estratégicas - PAE -, aprovado pelo BDMG;
- deverão, ainda, comprovar a disponibilidade dos recursos
de contrapartida, no mínimo de 25% do valor global dos
investimentos;
- demonstrar viabilidade técnica, econômica e financeira do

projeto a sLr financiado;
- contar com a autorização da Câmara Municipal, através de
lei específica;
- oferecer garantias adequadas ao financiamento;
- apresentar o licenciamento ambiental pertinente,

fornecido pelo Conselho de Política Ambiental - COPAM.
7 - Estimativa de recursos
A estimativa de recursos é da ordem de US$300.000.000,00,
dos quais a metade será provida pelo BIRD. O Governo do
Estado aportará US$75.000.000,00, e os municípios
responderão por outros US$75.000.000,00, a título de
contrapartida.
O quadro de estimativa de custos permite inferir que a
maioria dos recursos (82%) serão direcionados para o
desenvolvimento da infra-estrutura, dos quais 60% para
gastos em saneamento básico.
A estimativa quanto ao restante dos recursos aponta que
serão orientados para a modernização administrativa nos
projetos de desenvolvimento institucional (8,8%),
assistência técnica (0,6%) e para contingências (6,4%).

Programa SOMMA
Estimativa de Aplicações



260

Discriminação Total

US$ (milhões) %

- Desenvolvimento Institucional 26,7 8,8
- Infra-estrutura 247,5 82,0

Saneamento Básico 127,6 42.3
Pavimentação e Iluminação 68,2 22.6
COPASA 51,7 17,1

- Projetos pilotos 6,6 2,2
- Assist. Técnica 1,7 0,6
- Contingências 19,2 6,4

Total
 

301,7 100,0

Fonte: BIRD/BDMG
8 - Condições gerais dos financiamentos
O decreto que regulamentará o fundo disporá sobre as
condições específicas dos financiamentos, registrando as
orientações básicas e garantindo a rotatividade do fundo,
com vistas a minimizar a inadimplência e otimizar os re-
tornos dos financiamentos concedidos para a ampliação do
número de beneficiários do programa. Nesse sentido: - o
financiamento está limitado a 75% do investimento; - o prazo
de carência não deverá exceder ao de execução dos projetos e
está limitado a 3 anos; - o prazo de amortização, limitado a
12 anos, não deverá exceder ao tempo requerido para a
recuperação do investimento; - os encargos financeiros
compreendem reajuste monetário e juros variáveis até o
limite de 12%; e - serão exigidas garantias em todos os
financiamentos.

PROJETO DE LEI NQ 1.334/93
Cria o Fundo SOMMA, para implementação do Programa de
Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos
Municípios do Estado de Minas Gerais - SOMMA -, e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado, nos termos da Lei Complementar ng
27, de 18 de janeiro de 1993, o Fundo SOMMA, com o objetivo
de, sob a forma de financiamento reembolsável, dar-se apoio
aos municípios do Estado de Minas Gerais na elaboração e na
implantação de projeto de desenvolvimento institucional, de
saneamento básico e ambiental, de infra-estrutura urbana e
de expansão da sua capacidade de investimento.
Parágrafo único - Os recursos do Fundo se destinam à
implantação do Programa de Saneamento Ambiental, Organização
e Modernização dos Municípios - SOMMA -, de que trata o art.
3g, inciso II, da Lei no 10.890, de 22 de outubro de 1992.
Art. 20 - Podem realizar operação de financiamento pelo
fundo, para implantação de projeto definido no art. 1Q:
1 - os municípios do Estado de Minas Gerais e as entidades
integrantes da administração indireta municipal;
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II - as companhias de saneamento básico detentoras de
concessão municipal para a prestação de serviços de água,
esgoto e limpeza pública;
III - as empresas concessionárias de serviços de utilidade

pública municipais;
IV - os consórcios e os condomínios de municípios,

organizados para prestação de serviços de utilidade pública,
de interesse comum dos municípios;
V - outras empresas ou entidades que, a juízo do Conselho
Diretor de que trata o art. 6Q, exerçam atividades
relevantes para o desenvolvimento urbano do município.
Art. 3Q - O fundo será constituído dos seguintes recursos:
1 - dotações consignadas no Orçamento do Estado ou em

créditos adicionais:
II - recursos provenientes de operação de créditos interno

e externo de que o Estado seja o mutuário;
III - incorporação dos retornos das operações de crédito do

fundo, relativos a principal e encargos;
IV - outros recursos.
Parágrafo único - A integralização inicial do fundo será
feita com recursos originários da operação de crédito
externo autorizada no art. l, inciso II, da Lei no 10.890,
de 22 de outubro de 1992, celebrada entre o Estado de Minas
Gerais e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD -, acrescidos da contrapartida de
recursos do Tesouro do Estado.
Art. 4 - O Fundo SOMMA ora criado será rotativo, de

caráter permanente, de duração indeterminada, com
contabilidade individualizada e supervisionado pela
Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 5 - Na concessão de financiamentos com recursos do
fundo serão observados:
1 - as possibilidades de efetivo retorno econômico e

financeiro dos projetos financiados;
II - contrapartida mínima de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor dos investimentos financiados, a cargo do
beneficiário do crédito;
III - prazos de carência não excedentes aos de execução dos

projetos, limitados ao máximo de 3 (três) anos;
IV - prazos de amortização não superiores ao tempo

requerido para a recuperação do investimento, limitados ao
máximo de 12 (doze) anos;
V - taxa de juros não excedentes a 12% a.a. (doze por cento
ao ano), nela incluída a remuneração do agente financeiro;
VI - reajuste monetário pela variação do índice IGP-M
apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua
falta, outro índice fixado em decreto do Poder Executivo;
VII - a constituição, em favor do fundo, de garantias que
assegurem, a juízo do agente financeiro, certeza de retorno
dos empréstimos concedidos.
Art. 6Q - As funções do grupo coordenador do fundo serão
exercidas pelo Conselho Diretor, que definirá a política
geral de aplicações dos seus recursos, fixará diretrizes e
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prioridades para a atuação do fundo e acompanhará a sua
execução orçamentária.

lo - Integram o Conselho Diretor:
- o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação-

Geral
II - o Secretário de Estado da Fazenda;
III - o Secretário de Estado de Assuntos Municipais;
IV - o Secretário de Estado de Transportes e Obras

Públicas;
V - o Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S. A. - BDMG.
- O Conselho Diretor será presidido pelo Secretário de

Estado titular da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação-Geral, que funcionará como Secretaria Executiva
do Conselho, com atribuições fixadas em decreto.

3g - E da competência do Conselho Diretor promover o
enquadramento das solicitações de financiamento dirigidas ao
fundo, bem como decidir sobre outros programas a serem
implementadas com recursos do fundo após a conclusão do
programa mencionado no parágrafo único do art. lg.
Art. 7g - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.

A. exercerá, nos termos da Lei Complementar no 27, de 18 de
janeiro de 1993, as atribuições de Gestor do Fundo e de
Agente Financeiro de suas operações, competindo-lhe em
especial

- como Gestor:
a) efetuar análise técnica das solicitações de
enquadramento dirigidas ao fundo relativamente aos pré-
requisitos legais e de capacidade de endividamento;
b) promover a análise de viabilidade técnica, econômica e
financeira dos projetos previamente enquadrados e decidir
sobre sua aprovação;
c) realizar a avaliação e o acompanhamento dos projetos
financiados pelo fundo;
II - como Agente Financeiro, atuar como mandatário do

Estado de Minas Gerais para a contratação de operação de
financiamento com recursos do fundo, e efetuar a cobrança
dos créditos concedidos, podendo, para tanto, recorrer a
todas as medidas administrativas e judiciais necessárias.

lg - A Secretaria de Estado da Fazenda exercerá, também,
as funções de Gestor do Fundo, nos termos de regulamento.

2g - A título de remuneração pelos serviços prestados,
fará o BDMG jus a uma comissão de 4% a.a.(quatro por cento
ao ano), no máximo, calculada sobre o saldo devedor dos
contratos de financiamentos com recursos do fundo, já
compreendida na taxa de juros definida no inciso V do art.
5.
Art. 8g - O Poder Executivo fará constar na proposta anual
do orçamento fiscal os valores compatíveis e suficientes
para satisfação das obrigações de amortização dos
empréstimos contraídos pelo Tesouro do Estado que se
destinarem à integralização do fundo ora criado, bem como às
contrapartidas necessárias.
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Art. 9g - Os demonstrativos financeiros, bem corno os
critérios de prestação de contas do fundo, obedecerão ao
disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, e
às normas do Tribunal de Contas de Minas Gerais.
Art. 10 - O Poder Executivo aprovará, por decreto, a
regulamentação do fundo ora criado.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 220, do
Regimento Interno.

OFÍCIOS
Da Sra. Thais Brina Corrêa Lima, Prefeita Municipal de

Raposos, agradecendo o voto de congratulações com a
comunidade pelo 303g aniversário de fundação daquele
município, formulado por esta Assembléia a partir de
requerimento do Deputado Geraldo da Costa Pereira.
Do Sr. Mário A. Barbosa Neto, Diretor Superintendente da
FOSFERTIL, dando ciência da linha de conduta adotada por
aquela empresa com vistas a sua expansão e manutenção entre
as mais desenvolvidas do gênero.

TELEGRAMA
Do Sr. Alcir Augustinho Calliari, Presidente do Banco do

Brasil, informando, sobre requerimento do Deputado Roberto
Amaral (criação de linha de crédito especial para financiar
a retenção de matrizes na região mineira da SUDENE), que,
embora aquela instituição já propicie financiamento de
custeio pecuário, a escassez de recursos tornou imperioso
fosse dada prioridade à sua canalização para custeio e
comercialização de produtos agrícolas de consumo alimentar
básico da população.

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.335/93

Trata da quitação do crédito tributário, nos casos que
especifica, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O crédito tributário vencido até 31 de março de
1993, formalizado ou não, inclusive o inscrito em divida
ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, poderá ser pago de
uma só vez até 30 (trinta) dias contados da publicação desta
lei, com redução de 80% (oitenta por cento) sobre o valor
das multas.
Art. 2g - O crédito tributário a que se refere o artigo
anterior poderá também ser pago em até 60 (sessenta)
parcelas mensais e consecutivas, desde que o contribuinte o
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requeira e recolha o valor da primeira parcela até 30
(trinta) dias contados da publicação desta lei.

lg - Na hipótese deste artigo, as multas serão devidas
com redução de:

- 60% (sessenta por cento), quando se tratar de pagamento
em até 36 (trinta e seis) parcelas;
II - 50% (cinqüenta por cento), quando se tratar de

pagamento em até 60 (sessenta) parcelas.
s 2g - Os prazos para pagamento das parcelas vencem, nos

meses subseqüentes, nos dias correspondentes ao do pagamento
da primeira parcela e não poderão ultrapassar o último dia
útil dos referidos meses.

3g - O não-cumprimento do parcelamento nas condições e
prazos estabelecidos determina o restabelecimento das multas
e dos honorários advocatícios, reduzidos na forma do art.
3g, a seus valores originais.
Art. 3g - Na hipótese de pagamento previsto nos arts. lg e
2g, os honorários advocatícios, quando devidos, serão
reduzidos ao percentual de 5% (cinco por cento) e pagos na
mesma forma do crédito tributário.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos

honorários arbitrados mediante decisão judicial.
Art. 4g - O crédito tributário será sempre considerado

monetariamente atualizado, com base no índice de variação da
Taxa Referencial Diária - TRD -, instituída pela Lei Federal
nQ 8.177, de lg de março de 1991, ou por qualquer outro
indexador oficial que venha substitui-Ia.
Art. 5g - O disposto nesta lei:
- não se aplica aos créditos tributários decorrentes de

atos:
a) qualificados em lei como crime ou contravenção e aos

que, mesmo sem essa qualificação, tenham sido praticados com
dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por
terceiro em benefício daquele;
b) resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas

naturais ou jurídicas;
II - não autoriza a restituição ou compensação de

importância já recolhida;
III - aplica-se também ao saldo remanescente de

parcelamento em curso.
Parágrafo único - Para efeito do disposto no inciso 1,
consideram-se praticadas com dolo, fraude ou simulação as
infrações relativas a:
1 - calçamento de documento fiscal
II - emissão de documento fiscal gracioso, falso ou
inidôneo, bem como a apropriação, como crédito fiscal, de
valores neles lançados;
III - utilização de documento gracioso, falso ou inidôneo,

bem como a apropriação, como crédito fiscal, de valores
neles lançados.
Art. 6g - O Poder Executivo disciplinará a forma de

execução do disposto nesta lei.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 8g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1993.
Amilcar Padovani
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é oxigenar a
economia mineira, de forma a possibilitar a inúmeras
empresas o acerto de seus débitos fiscais para com a Fazenda
Estadual
A profunda recessão em que o País se encontra mergulhado

gerou a descapitalização das empresas e afugentou os con-
sumidores. O poder de compra diminuiu sensivelmente, e o
universo de desempregados cresceu ainda mais. As empresas
que teimam em sobreviver encontram sempre pela frente a
voracidade fiscal e o monstro devastador da inflação.
O Brasil, no seu todo, e Minas Gerais, de modo especial,
abrigam em seus territórios um volumoso contingente de em-
presas concordatárias, falidas ou em estado pré-falimentar.
Minas Gerais, no que toca à atividade empresarial, é hoje
um parque de desânimo, de abatimento e de desestimulo. Nossa
legislação penal tributária é a mesma do período autoritário
e encontra-se consubstanciada no capitulo XIV da Lei no
6.763, de 26/12/75.
As multas geradas no tempo da ditadura são draconianas. A
mão de ferro que pesa sobre a cabeça do empresariado mi-
neiro, quando desfere um único golpe, derruba-o por in-
teiro. São multas confiscatórias e sem nenhum caráter pe-
dagógico. Seus objetivos são o de fulminar empresas e, em
conseqüência, o de deixar cada vez mais raquítica a já de-
bilitada economia mineira.
Chegou a hora do basta. E tempo de uma nova Inconfidência.
A derrama não pode continuar por mais tempo. Por isso,
estamos apresentando o presente projeto de lei.
Não pretendemos anistiar tributos. Estes são indisponíveis

e pertencem à sociedade. Nosso propósito é, apenas, reduzir
penalidades e parcelar o crédito tributário em até 60 meses.
Ou o Estado recebe o seu crédito de forma racional e
inteligente ou jamais o recebe. Ninguém suporta o peso de
uma legislação ditatorial e punitiva, que a experiência
demonstrou não produzir efeitos práticos e objetivos.
Para pagamento do crédito tributário de uma só vez, este
projeto de lei propõe a redução das penalidades em 80% de
seus valores. Para pagamento parcelado do crédito tributá-
rio, a proposição estabelece critérios de redução de pena-
lidades, sendo que o parcelamento em até 36 meses enseja a
redução das multas em 60%, e o parcelamento em até 60 meses
proporciona a redução das multas em 50%.
Vivemos um momento econômico de exceção e, nessas situa-
ções, o bom senso aconselha a adoção de soluções éticas,
justas e compartilhadas.
A anistia parcial de penalidades, na forma ora proposta,
está em perfeita consonância com o disposto na Seção III do
Capítulo V do Código Tributário Nacional (Lei nQ 5.172, de
25/10/66), erigido à condição de lei complementar à
Constituição da República e recepcionada pela Carta Maior
por meio do instituto jurídico da recepção.
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Por seu caráter econômico e social e, também, pela justiça
e oportunidade deste projeto de lei, contamos com o apoio de
nossos nobres pares à sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.336/93
Regula o parcelamento do débito do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O contribuinte do Imposto sobre Operações
Relativas á Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, mediante confissão de sua dívida e
requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda, terá seus
débitos parcelados em até 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 2o - No ato do protocolo do requerimento de
parcelamento, o contribuinte pagará 1/24 (um vinte e quatro
avos) de seu débito, ficando as demais parcelas sujeitas à
correção monetária.
Art. 3g - A concessão do parcelamento é automática,
ficando, porém, a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda o
cálculo da correção monetária dos valores apontados pelo
contribuinte em requerimento inicial, cabendo recurso em
relação a ele.
Art. 4g - O crédito tributário não pode ser objeto de
parcelamento quando decorrente de ato onde haja dolo, fraude
ou simulação por parte do sujeito passivo ou de terceiro em
beneficio daquele.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A discussão que se faz em torno da crise que

assola o Pais está voltada muito menos para a superação das
estruturas já arcaicas do governo que não se acham à altura
do estágio alcançado pelo homem na busca da inteligência, do
que para a ineficiência pública ou a falta de visão do
Governo, o que constitui um debate estéril.
Um excesso de gastos por parte do governo na manutenção de
sua administração, cada vez mais voraz, cada vez mais
dispendiosa, suscita, nos responsáveis homens públicos que
temos, o desejo de aumentar a carga tributária já imposta ao
povo, com uma permanente majoração de impostos, acompanhada
sempre, o que é pior, pela criação de novos órgãos e de mais
cargos para mais funcionários, sempre com a desculpa do
aperfeiçoamento da máquina administrativa, paradoxalmente
cada vez mais ineficiente. Esse duvidoso inchaço contribuiu
não para o alegado aperfeiçoamento, mas para um
inquestionável descontrole.
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O desencontro entre o governo e o povo não deixa de ser urna
conseqüência do desencontro do próprio governo com as forças
que lhe dão sustentação financeira. Ora, o governo se mantém
com a arrecadação de impostos, e, no momento em que a
cobrança destes supera a capacidade de pagamento dos
contribuintes, evidencia-se um intransponível abismo.
O IPMF ainda outro dia debatido e criado, é mais um a
aumentar a longa lista dos impostos cobrados do povo, que já
são 54. Até quando tudo isso continuará? E até quando o povo
conseguirá pagar? Não conseguindo, teremos o caos;
conseguindo, ficarão os destroços, as seqüelas e as vítimas,
ao longo do caminho. E, aí, o governo, criado para nos dar a
ordem social, terá sido infiel a seus objetivos e a sua
finalidade.
Estamos assistindo a tudo isso de modo impassível, deixando
parecer aos governantes que eles estão indo no caminho
certo, quando, ao contrário, precisamos dizer a todos eles
que, desse jeito, caminhamos todos para o fim. Mas, como a
história deverá registrar os nomes dos responsáveis pelas
advertências, bem como os nomes dos irresponsáveis que nos
conduzem pelos caminhos do equívoco, vamos prosseguir.
Ainda agora, na augusta Casa Legislativa de Minas,
aconteceu uma situação que bem retrata os desatinos que
estamos vivendo: a votação de um parcelamento do ICMS, o
conhecido Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços,
que o povo paga na aquisição de bens de consumo. Sabemos
todos que os planos econômicos postos em vigor pelos
Governos Federais de Sarney e de Collor desestabilizaram a
economia, as forças produtivas. Assim, o ICMS, que é pago
pelo consumidor no ato da compra e recolhido pelo
comerciante no fim do mês, com a alteração do valor do
dinheiro, dia a dia, pegou muitos dos devedores daqrela
época desprevenidos, pois, quando foram pagar, estavam
devendo muito mais do que pensavam. Isso, sem falar na
retração das vendas e na diminuição dos negócios. Assim, o
pagador de impostos, no País, é uma permanente homenagem a
Kafka, já que, no inicio, ele é contribuinte; depois,
devedor; logo em seguida, sonegador; e, no fim, insolvente
sem saída, pois a voracidade fiscal vai aumentando de tom,
subindo o débito, dobrando as multas e corrigindo
monetariamente a divida, a ponto de fazer com que ela seja
impossível de ser paga.
Seria lógico e bem simples criar condições para que o
débito pudesse ser pago, e, ao contrário, e ilógico o
aumento das dificuldades para a quitação, acima mencionado.
Se um comerciante ou um produtor qualquer quebra, ninguém
recebe nada, e aparecem mais desempregados neste Pais de
desempregos. E justamente por isso que as forças produtivas
se encolhem, e os que têm dinheiro preferem colocá-lo na
poupança, deixando-se embalar pela ilusão de que estão
ganhando rendimentos, ou comprar dólares, incorrendo na
atitude impatriótica de se adquirir a moeda de pais
estrangeiro.
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O Brasil deve a meio mundo, vive a pedir parcelamento e
prazo para pagamento e não consegue pagar; os Estados, em
troca de apoio ao Governo Federal, conseguem rolar suas
dívidas; o Ministro da Previdência aumenta sua arrecadação
dando prazo de até 180 meses para o recolhimento das somas
de seus devedores. Por outro lado, o Código Tributário
Nacional permite o pagamento dos débitos públicos em 5 anos.
Aqui em Minas a Fazenda Estadual não dá prazo nem de 30
meses e, com unhas aduncas, quer receber de todo jeito, não
para já, mas para ontem.
E tudo isso parque um projeto prevendo o parcelamento de
débitos de ICMS, no prazo de 30 meses, tramitou pela
Assembléia, pelo longo espaço de tempo de 2 anos,
arrastando-se por todos os escaninhos, e foi aprovado pela
expressiva maioria dos Deputados, mas acabou vetado pelo
Governo. O veto apreciado na Assembléia, que o rejeitaria se
houvesse 39 votos contra ele, foi posto em votação e acabou
rejeitado por 42 votos a 13.
Quer dizer, o parcelamento foi aprovado. Por incrível que
possa parecer, pediram a anulação da votação, porque havia
um voto a mais em relação ao número de Deputados votantes.
Não houve protesto que sensibilizasse os Deputados
favoráveis à anulação ou os fizesse levar em conta o fato de
que um voto, um só, contra ou a favor, não alteraria o
resultado da votação... Fizeram outra votação, e o veto ao
parcelamento foi mantido por 37 votos a 16.
Pior do que a votação repetida, pior do que o precedente
aberto com essa mudança de votação é o pensamento vesgo, a
mentalidade fiscalista que estamos verificando. O aumento da
carga tributária, a majoração de impostos, os valores
exagerados das contas de água, de luz e de telefone, dos
aluguéis, do imposto preCial, da gasolina, das passagens de
ônibus, das mercadorias, do ICMS dos comestíveis, tudo isso
atinge o bolso do povo de um povo faminto, cada vez mais
miserável, andando pelas nossas ruas, já sem destino. Mas
até quando?
E triste constatar que os governantes só pensam nos Seus
períodos de governo, nos seus quatriênios, nos seus
quinqüênios, mas o povo fica, e fica com um sofrimento que
deixa seqüelas, quando não traz consigo mágoas de revolta.
A história, embora infelizmente não seja lida nem muito
menos lembrada, deixou exemplos de grandes impérios que
caíram, quando seus governos deixaram esfacelar-se a classe
média e, sem reagir, viram o povo ser espoliado por uma
exagerada burocracia, pelo exacerbado fiscalismo, pela
insensibilidade de alguns.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Finaceira para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.337/93
Dispõe sobre ocupação e vencimento em cargo público.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O funcionário, ocupante de cargo efetivo,
aposentado ou em disponibilidade, nomeado para cargo em
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comissão, perderá, durante o exercício deste cargo, o
vencimento ou remuneração do cargo efetivo, ou o provento da
inatividade, salvo se por ele optar.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: O projeto visa a impedir que um funcionário,

em disponibilidade ou aposentado, voltando à atividade, e,
por conseguinte, ocupando um lugar que poderia ser dado a
outrem, ganhe dois vencimentos, ou seja remunerado duas
vezes pelo Tesouro Estadual. Na prática, funcionários
aposentados, quando gozam de bom relacionamento com o
Governo, voltam a ocupar cargos, preenchendo vagas que
poderiam ser destinadas aos muitos desempregados que temos.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.338/93
Cria o Fundo de Assistência ao Menor - FAM - e dá
destinação ás multas aplicadas e arrecadadas através dos
diversos órgãos do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica constituído o Fundo de Assistência ao
Menor - FAM -, cuja finalidade será o resgate dos menores
carentes, gerido pela Secretaria de Estado da Justiça.
Art. 2g - O Fundo de Assistência ao Menor - FAM - será
mantido pela transferência da totalidade dos valores das
multas arrecadadas pelo Estado através de seus órgãos.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A existência de menores carentes,

delinqüentes, crianças abandonadas é decorrência da falta de
vontade política e da falta de verba que seja aplicada na
erradicação desse mal. Por outro lado, a aplicação
indistinta de multas, cujo valor é atribuído àquele que as
aplica, como é o caso dos fiscais da Fazenda, só incentiva a
corrupção e o mau uso do dinheiro público.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, dc
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.339/93
Acrescenta competência ao parágrafo único do art. 1Q da Lei
ng 5.830, de 1971.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O parágrafo único do art. lg da Lei ng 5.830, de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1Q - ..................................
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Parágrafo único - A declaração de cumprimento das
exigências dos itens II, III e IV deste artigo será dada por
Juiz de Direito, Promotor de Justiça, Prefeito Municipal ou
Delegado de Policia da localidade ou seus substitutos
legais.".
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: O dispositivo primitivo restringe ao Juiz de

Direto o fornecimento do atestado, quando outras autoridades
também responsáveis podem fornecer o documento. A proposta
visa ampliar a atestação, resolvendo o problema dos
municípios que não têm Juiz de Direito, além de suprir a
lacuna quando as comarcas estiverem desprovidas de Juiz.
- 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 NQ 1.340/93
Declara de utilidade pública o Planejamento Familiar

Assistência e Combate ao Câncer - PLANFAC -, com sede no
Município de Rio Piracicaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o
Planejamento Familiar Assistência e Combate ao Câncer -
PLANFAC -, com sede no Município de Rio Piracicaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1993.
Agc.stinho Patrus
Justificação: Entidade civil sem fins lucrativos, o PLANFAC
presta assistência a doentes cancerosos, encaminhando-os
para tratamento adequado, e, também, orientação aos pais,
visando à formação de uma paternidade mais consciente e
responsável
Por seus objetivos eminentemente sociais e por atender aos
requisitos da lei que regulamenta a matéria, a entidade faz
jus à declaração de utilidade pública, motivo pelo qual
apresentamos a presente proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.341/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de
Ponte Nova, com sede no Município de Jacuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Moradores de Ponte Nova, com sede no Município de Jacui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 14 de abril de 1993.
Cóssimo Freitas
Justificação: A Associação dos Moradores de Ponte Nova tem
por finalidade cuidar dos interesses da coletividade que
representa, estimulando seu crescimento social e econômico.
Para tal, desenvolve atividades assistenciais, procurando
melhorar as condições de vida das famílias; além disso,
administra bens de uso coletivo, de forma a racionalizar sua
utilização.
Entre as ações desenvolvidas pela entidade está a luta,
junto às autoridades, pela conquista de benefícios para o
bairro.
Cremos, portanto, ser o trabalho da associação de enorme
valor comunitário, razão pela qual pretendemos que seja
declarada de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.342/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Perobas, com sede no Município de
Jacui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Perobas, com sede no
Município de Jacui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1993.
Cóssimo Fretas
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais
de Perobas é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que
tem como objetivo primeiro contribuir para o fomento e a
racionalização das explorações agropecuárias e para a
melhoria das condições de vida de seus associados.
Além dos serviços prestados em prol do bem-estar de seus
integrantes, é importante ressaltar que a entidade é regida
por estatuto próprio, funciona há mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas
pelo trabalho que desenvolvem, conforme atesta o MM. Juiz de
Direito da Comarca de Jacui.
Verifica-se, assim, que a entidade preenche todos os
requisitos exigidos para que se possa declará-la de
utilidade pública.
- 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 NQ 1.343/93
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia

de Guapé, com sede no Município de Guapé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia de Guapé, com sede no Município de Guapé.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1993.
Cóssimo Freitas
Justificação: A Santa Casa de Misericórdia de Guapé foi
fundada com o objetivo da prática médico-hospitalar e do
amparo à maternidade e à infância, além da assistência aos
enfermos carentes do próprio município ou advindos de
quaisquer outras localidades. Sem finalidade lucrativa, os
recursos de sua manutenção são oriundos de mensalidades,
doações e legados, que possibilitam a concretização de seus
elevados propósitos estatutários.
A entidade funciona há mais de dois anos ininterruptos,
sendo que sua diretoria, cujos membros são pessoas
comprovadamente idôneas, não é remunerada pelo exercício de
seus cargos.
Verifica-se, assim, que a associação oferece todos os
requisitos exigidos para que seja declarada de utilidade pú-
blica, o que nos leva a esperar dos nobres membros deste
Poder Legislativo a aprovação da presente proposição, para
que aquela entidade possa desfrutar dos benefícios da 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 NQ 1.344/93
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Carmo do Rio Claro - APAE -, com sede no
Município de Carmo do Rio Claro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carmo do Rio Claro -
APAE -, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 1993.
Cóssimo Freitas
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Carmo do Rio Claro é uma sociedade civil sem
fins lucrativos, de caráter assistencial, que tem como fim
precipuo a promoção do bem-estar, a proteção e a integração
dos indivíduos excepcionais na sociedade.
Para a concretização de seus elevados propósitos
estatutários, a entidade se propõe a desenvolver o ensino
especializado, o treinamento de recursos humanos, a promoção
da assistência médica, dentária e recreativa ás pessoas
portadoras de deficiência, além de encarregar-se da defesa
de seus interesses jurídicos.
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Com personalidade jurídica, a instituição funciona há mais
de dois anos, e sua diretoria, cujos membros são pessoas
comprovadarnente idôneas, não é remunerada pelo exercício de
seus cargos.
Assim sendo, solicitamos o apoio dos nobres pares para a

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

REQUERIMENTOS
Ng 4.188/93. do Deputado Eduardo Brás, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
recuperação das estradas municipais que ligam o Município de
Formiga ao Distrito de Albertos e das vias de acesso às
comunicações de Cunhas, Serrado, Papagaios, Segredo, São
Pedro, Gonçalves, Timboré, Martins de Arruda e Nova
Zelândia, do mesmo Município.
No 4.189/93, do Deputado Eduardo Brás, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao
asfaltamento do aeroporto do Município de Formiga, bem como
de suas vias de acesso.
Ng 4.190/93, do Deputado Eduardo Brás, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MO com vistas à
recuperação das estradas municipais do Distrito de Pontevila
e das comunidades de Padre Doutor, Boa Esperança e Retiro,
no Município de Formiga.
Ng 4.191/93, do Deputado Eduardo Brás, solicitando seja
formulado apelo do Diretor-Geral do DER-MO com vistas à
recuperação das estradas municipais do Distrito de Córrego
Fundo e das comunidades de Córrego da Areia, Falhas, Córrego
da Divisa e Sobradinho, no Município de Formiga.
Ng 4.192/93, do Deputado Eduardo Brás, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MO com vistas à
recuperação das estradas municipais que ligam a sede do
Município de Formiga ao Distrito de Baiões e às comunidades
de Serrinha e Raiz da Serra.
Ng 4.193/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
recuperação do asfalto da estrada Campestre-Sobral Pinto-
Astolfo Dutra.
Ng 4.194/93, do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas á
ampliação do trecho da estrada que liga a Estação
Rodoviária de Astolfo Outra á Rodovia MG-285. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.195/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
instalação de um terminal telefônico e de um gabinete
dentário na Escola Estadual General Osório de Agua Comprida.
Ng 4.196/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
ampliação da cantina da Escola Estadual Ezequiel de Queiroz,
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no Município de Canápolis. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.

NQ 4.197/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG para que seja
dada prioridade às obras de construção de duas pontes na
estrada que liga a BR-365 ao Município de Claro dos Poções.
Ng 4.198/93, do Deputado Hely Tarquinio, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
CEMIG com vistas à criação, em Patos de Minas, de uma
superintendência daquela autarquia.
Ng 4.199/93, do Deputado Wilson Pires, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
liberação das máquinas destinadas aos serviços de
recuperação das estradas do Município de Carlos Chagas.
Ng 4.200/93. do Deputado Agostinho Patrus, solicitando seja
consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de
congratulações com o Presidente do BEMGE pelos resultados
excelentes obtidos no ano de 1992.
Ng 4.201/93, do Deputado Ronaldo Vasconcel los, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado para que
determine a substituição, no Conselho Permanente da Medalha
Cristiano Otoni, do Secretário de Transportes e Obras
Públicas por um representante da Associação dos Antigos
Alunos da Escola de Engenharia da UFMG. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.202/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado para que determine
providências no sentido de que seja liberado o estoque de
feijão existente no armazém da CASEMG, no Município de
Janaúba, para distribuição entre as famílias carentes da
região. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 4.203/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e Secretário de
Transportes e Obras Públicas, com vistas à construção de uma
ponte sobre o rio Joanésia, no Município de Joanésia. (- A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.204/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Justiça, com vistas à
instalação de um centro de orientação ao menor em
Justinópolis, Município de Ribeirão das Neves. (- A Comissão
de Saúde e Ação Social.)
Ng 4.206/93, da Comissão de Defesa do Consumidor,
solicitando seja formulado apelo ao Diretor da Caixa
Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito do
Estado de Minas Gerais com vistas à obtenção de informações
que enumera. (- A Mesa da Assembléia.)
Do Deputado Dílzon Melo, solicitando seja formulado apelo

aos Deputados Federais e Senadores por Minas Gerais para que
lutem pela aprovação do projeto de lei do Deputado
catarinense Décio Knopp, o qual trata da liberação do jogo
em cassinos nas estâncias hidrominerais.
Do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado apelo

ao Ministro do Exército no sentido de que seja reativado o
Tiro de Guerra no Município de Leopoldina.
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COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Geraldo Rezende e Geraldo da Costa Pereira.
Oradores Inscritos

- Os Deputados Ronaldo Vasconceilos, Ermano Batista, Edward
Abreu, José Militão, Raul Messias e Maria José Haueisen
proferem discursos, que serão publicados em outra edição.

24 PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à ia parte, a
Presidência passa à 2a fase 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 pelos Deputados
Geraldo Rezende - informação de que estará ausente no
período de 3 a 20 do corrente, ocasião em que estará
percorrendo a região do Triângulo Mineiro (Ciente. Publique-
se); Geraldo da Costa Pereira - falecimento do Sr.
Francisco Vítor Santana, ocorrido em 13/4/93, em Divinópolis

Ciente. Oficie-se.).
Requerimentos

- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Dilzon Meio - seja encaminhado
apelo aos Deputados Federais e Senadores por Minas para que
lutem pela aprovação do projeto de lei do Deputado
catarinense Décio Knopp, o qual dispõe sobre a liberação de
jogos nos cassinos das estâncias hidrominerais; Bené Guedes
- seja encaminhado apelo ao Ministro do Exército para
reativação do Tiro de Guerra - TG 28, de Leopoldina.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetidos a discussão e a votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, o Relatório
da Comissão de Defesa do Consumidor sobre as Atividades da
CAPEMI; o parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.147/92, do
Deputado José Bonifácio, que cria Diretoria Regional de
Saúde em Conselheiro Lafaiete: e o parecer da Comissão de
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng
1.153/92, do Deputado Sené Guedes, que dispõe sobre a
suspensão do pagamento de tarifas de água e esgoto e de
energia elétrica, relativas a unidades residenciais nas
quais os responsáveis estejam desempregados, e dá outras
providências.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.290/93, do Governador do Estado, que fixa o efetivo
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da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa Social
opina pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo ng
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo flQ 1. da Comissão de Defesa Social. Em
discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o
Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,
encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo ng 1,
salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa) Aprovado. Em votação a Emenda ng 1. Os Deputados que
a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa) Aprovada.
Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei ng
1.290/93, na forma do Substitutivo ng 1 e com a Emenda ng 1.
A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei ng 819/92, da

Deputada Maria Elvira, que torna obrigatória a construção de
escadas para peixes na piracema em cursos de água de domínio
do Estado. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio ambiente
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 Fiscalização
Financeira.

3g PARTE (GRANDE EXPEDIENTE)
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2ê parte,

a Presidência passa á 3ê parte da reunião e concede a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
- O Deputado Ermano Batista - Profere discurso, que será

publicado em outra edição.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Não havendo
outros oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20h30min, de amanhã, dia
15, às 9h30min, nos termos dos editais de convocação, para a
especial, de amanhã, às 20 horas, destinada a homenagear o
Caderno Agropecuário do jornal Estado de Minas', e para a
ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 193a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 1Q DE ABRIL DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz
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SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Questão de ordem; chamada de
verificação de "quorum; existência de quorum"; Atas - 2a

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei flQ 1.213/93; questão de ordem; discursos dos
Deputados Simão Pedro Toledo; questão de ordem; discurso do
Deputado Célio de Oliveira; questões de ordem; requerimento
do Deputado Wilson Pires (encerramento da discussão do
Projeto de Lei nQ 1.213/93); discursos dos Deputados Antônio
Carlos Pereira, Roberto Carvalho, Gilmar Machado, Antônio
Fuzatto, Maria José Haueisen, Adelmo Carneiro Leão e Ivo
José; aprovação do requerimento; verificação de votação;
ratificação da aprovação; declaração de voto; apresentação
das Emendas do no 18 ao 41; encerramento da discussão;
designação de Relator; utilização pelo Relator do prazo
regimental para emitir parecer -ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elniiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz

- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2-Secretário, para proceder à leitura das
atas das duas reuniões anteriores.

la PARTE
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, não há
número de Deputados suficiente para a abertura da reunião.
O Sr. Presidente - E regimental a questão de ordem
levantada pelo Deputado Antônio Carlos Pereira.

Chamada para Verificação de Quoruni
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O Sr. Presidente - Esta Presidência, tendo em vista a
importância da matéria constante na pauta, solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada prévia para a abertura dos
nossos trabalhos.
O Sr. Secretário - (Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 49 Deputados. Há,
nas comissões, 8 Deputados. Portanto, há número para a
continuação dos nossos trabalhos.

Atas
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes,

3Q-Secretário, nas funções de 2-Secretário, para proceder à
leitura das atas das duas reuniões anteriores.
O Sr. Secretário - (- Faz a leitura.)
O Sr. Presidente - Em discussão as atas. (- Pausa.) Não

havendo quem sobre elas se manifeste, dou-as por aprovadas.
2a PARTE ( ORDEM DO DIA)

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei ng 1.213/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos símbolos, dos níveis de
vencimento e dos proventos do pessoal civil e militar do
Poder Executivo e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, com as
Emendas do ng 1 ao 11, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto, com
as Emendas do flQ 1 ao 11, apresentadas pela Comissão de
Justiça, e do nQ 12 ao 14, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, com
as Emendas do ng 1 ao 11, apresentadas pela Comissão de
Justiça; do ng 12 ao 14, da Comissão de Administração
Pública, e do nQ 15 ao 17, que apresenta.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Em primeiro lugar, e.j gostaria
de saber quem é o Relator que o nobre Presidente vai
indicar. Gostaria, ainda, de ter acesso ás notas técnicas,
feitas pela Consultoria, que fundamentaram o parecer do
Relator.
O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem do nobre
Deputado Gilmar Machado, esta Presidência tem a dizer que,
tendo em vista que a Comissão de Administração Pública
perdeu prazo para emitir parecer sobre o projeto em pauta,
vai designar, nesta reunião, Relator para emitir parecer
sobre a matéria.
Para discutir o projeto, com a palavra, o ilustre Deputado

Ermano Batista.
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhoras e senhores presentes nas galerias: o quadro que
vivemos, hoje, no Estado, de queda-de-braço entre
funcionários e Governo, nessa indesejável querela devido à
questão salarial, trará, sem dúvida, ao seu término,
resultados não queridos e igualmente danosos para ambos os
lados. E acarretará resultados ainda muito piores para a
sociedade. Aliás, o termo "lados", nesse caso, serve apenas
para nomear os contendores, numa disputa isolada e "intra
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corpores" porque Governo e servidores são tripulantes de um
mesmo navio, com iguais e reais responsabilidades.
A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 73,
estabelece que aqueles que pagam a conta têm direito, entre
outras regalias e exigências, a um governo eficaz. A
eficácia do governo não está apenas sob a responsabilidade
daqueles que têm cargos eletivos, mas está também (...
Passada a tempestade e estribado na condição de homem

público que cumpre com o seu dever - e cumprir com o dever,
neste instante, é dizer o que é preciso ser dito, e não, o
que muitos desejam ouvir -, continuo a minha jornada.
Eu dizia que a eficácia de um governo não está apenas sob

a responsabilidade daqueles que têm cargos eletivos mas está
também diretamente ligada à dedicação, à inteligência, à
probidade e à educação daqueles que trabalham ao lado dessas
pessoas.
Temos, hoje, em Minas Gerais, 424 mil bravos servidores,
440 mil pagamentos, para uma população de 16 milhões de
habitantes. Isso significa que a proporção é de 37
habitantes por funcionário público estadual. Se forem
descontados os menores, que são todos dependentes, os
indigentes, os desempregados, os subempregados, os
funcionários públicos das áreas federal e municipal, a
proporção é de cinco cidadãos mineiros em condição de
trabalhar para cada funcionário público estadual. O que está
acontecendo é que o volume a ser distribuído é pequeno e o
divisor é grande. Conseqüentemente, o quociente é pequeno
também.
O ínclito e zeloso Governador Hélio Garcia tem dito e

demonstrado que o funcionário, para ele, é a própria
estrutura do Governo, que não pode enfraquecer, sob pena de
ruir toda a construção.
O Governador Hélio Garcia tem dito, freqüentemente, que
anda preocupado com os salários dos servidores públicos, que
estavam, quando do seu retorno ao Governo, tão baixos, que
sua recuperação no curto prazo não pode ser suportada por
nossa economia. O piso aviltante a que chegaram os
vencimentos não foi obra do Governador Hélio Garcia, mas sua
recuperação - gradual, ainda que lenta -, está sendo por ele
promovida. Um exemplo disso está no fato de que, enquanto o
Governo Federal ofereceu, de setembro a março deste ano, o
irrisório aumento de 101% mais 33%, a Prefeitura de Belo
Horizonte, nesse mesmo período, ofereceu 214%, e o Estado,
344%. E claro que os salários dos servidores estaduais ainda
estão num piso que nem o Governo, nem os funcionários, nem o
povo desejam. Se se considerar a queda da arrecadação no
Estado de Minas Gerais - que, no ano de 1991, arrecadou
US$2.700.000.000,00 - e, em 92, arrecadou pouco mais de
US$2.300.000.000,00 -, vêem-se claramente as condições do
erário público estadual. Poderiam dizer que é falha da
fiscalização, o que seria jogar pedra nos 3 mil
funcionários encarregados desse serviço. Mas não é falha
fiscal, nem se trata de um fato isolado. A queda da
arrecadação é um fenômeno nacional, que levou o Paraná e o
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Rio de Janeiro a perdas maiores. Santa Catarina perdeu mais
que o dobro, e São Paulo perdeu o dobro. E preciso recuperar
a máquina administrativa - e, paralelamente, oequilibrio
econômico e financeiro para se garantir a sobrevivência do
Estado de Minas Gerais.
Considerando a situação precária dos professores regentes
de classe, o Governador do Estado resolveu melhorar um pouco
a sua situação, ainda que sacrificando os investmentos.
Nossa preocupação, aqui, na Assembléia, e a do Governador
não é tanto com os que têm salários altos, mas, sobretudo,
com aqueles que estão à margem, ganhando salários
irrisórios. Por isso, a preocupação maior foi com as
regentes de classe, ou seja, com as professoras que ficam
trabalhando a matéria mais sublime, que é o ser humano. E a
professora de Minas Gerais pode estar certa de que os dados
que lhe estão sendo passados por aqueles que estão
comandando a greve são falhos. A professora inicial, a PiA,
que foi contratada em lo de março, no dia 31 recebe
Cr$3.000.012,00. Preocupamo-nos em rever, ainda, a situação
desses 130 mil servidores do quadro permanente, os quais não
fazem greve, não se organizam e, por esta razão, são os mais
sacrificados. São 170 mil servidores da linha de frente das
Secretarias, os quais estão diuturnamente em seus postos,
sem se movimentar nessas ocasiões, e nós nos preocupamos com
eles. Quando eu digo que nós nos preocupamos, não faço
referência à minha pessoa apenas, mas a todos os Líderes e
Deputados que apóiam o Governo. Conseguimos que o Governador
se sensibilizasse e oferecesse a esses funcionários, em vez
de 25%, 60%, o que, de fato, vai acontecer.
Preocupou-nos, também, a situação daqueles servidores que
trabalham há 10, 15, 20 anos no serviço público e que, em
virtude de um concurso recante, tiveram que tomar posse em
escolas distantes de sua cidade e, devido ao que dispõe a
lei, não podem ser removidos a não ser depois de dois anos.
Apresentamos emenda ao projeto visando a suprimir a
exigência, e muitos serão os beneficiados.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, são essas as minhas
palavras. Faço apelo, neste instante, aos Deputados que
apóiam o Governador e também aos que não o apóiam. O
Deputado Dílzon Melo vai apresentar a emenda sobre a qual já
falei - a que beneficia o pessoal do quadro permanente e da
função pública -; solicito o apoio de todos os Deputados à
sua aprovação. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, assessoria, imprensa, pessoas presentes nas
galerias, no exercício do mandato de Deputado por alguns
anos, temos passado por situações como esta e, infelizmente,
já nos acostumamos a elas. As vezes, é difícil para uma
pessoa entender o que pode e o que não pode um Deputado
fazer, o que é ou não dever de um Deputado. Gostaríamos de
deixar claro para todos os senhores e senhoras presentes a
esta reunião de hoje, em que se discute esse projeto de lei,
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que cabe, na verdade, aos Deputados, além de votá-lo e
discuti-]o, se for o caso, apresentar emenda a ele.
No exercício do meu papel de parlamentar, apresentei a esse
projeto de lei uma emenda de fundamental importância para
aqueles que já exerceram cargos de confiança e que tiveram,
por decisão equivocada, os seus direitos prejudicados. Faço,
então, um apelo ao Líder do Governo nesta Casa e ao Relator,
Deputado Dilzon Melo, para que acatem nossa emenda, porque é
justa e vai favorecer uma faixa de funcionários que está
sendo prejudicada no Estado de Minas Gerais.
Leio a emenda e passo-a à reflexão do Líder do Governo, do
Deputado Relator dessa matéria e dos meus colegas
Deputados, para que na hora da votação ela seja aprovada,
com o objetivo de se diminuir o sofrimento dos funcionários
públicos mineiros.
A nossa Emenda é a de ng 18, e gostaria, Sr. Presidente,

que ela fosse ouvida pelos parlamentares que irão discuti-la
e votá-la, como também pelas pessoas presentes nas galerias.
Nós queremos que aquilo que está disposto no art. 6g da Lei
ng 9.532 seja aplicado ao titular de cargo de provimento
efetivo do quadro de pessoal do Executivo que, em 30/12/87,
estivesse apostilado em cargo de provimento em comissão.
O fato é que todos os titulares de cargos em comissão ou de
confiança, em 30/12/87, tiveram o benefício, até pessoas que
foram nomeadas pouco tempo antes dessa data, ou seja, 15
dias, 30 dias. Na verdade, pessoas que às vezes estiveram
ocupando cargos de confiança por 2 anos e meio e que saíram
em dezembro de 1987 não tiveram essa garantia que a
Constituição dá ao cidadão e que lhe é de direito. Por
isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que queremos
justiça para essas pessoas que ocuparam cargos de confiança
por um período maior e não, para aqueas que os ocuparam por
um curto período. Assim, essas pessoas terão a garantia do
apostilamento em seus cargos. Realmente, é uma injustiça que
pessoas que ocuparam cargo por apenas 15 dias tenham essa
garantia de apostilamento, e outras, não.
Então, Sr. Presidente e Srs. Deputados, queremos que todos
reflitam sobre a Emenda ng 18, apresentada por este
Deputado, para que ela passe no Legislativo e para que o
Executivo proceda aos estudos administrativos e técnicos e
acate essa nossa emenda, honrando um compromisso da
Secretaria de Administração. Nosso papel, como Deputados, é
discutir, é emendar, é votar. Discutir e votar de acordo com
o pensamento de cada um, fazendo justiça e proporcionando
melhores condições de vida para o funcionalismo público
mineiro. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto,

o ilustre Deputado Simão Pedro Toledo.
Questão de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Fundamentado no art. 220,
do Regimento Interno, e nos arts. 222 e 223 do mesmo
diploma, os quais passarei a ler para que todos possam me
acompanhar, justificarei a minha questão de ordem.
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"Art. 220 - O Governador do Estado poderá solicitar
urgência para projeto de sua iniciativa.

lg - Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em até
quarenta e cinco dias sobre o projeto, será ele incluído na
ordem do dia, para discussão e votação em turno único,
sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos.
Art. 222 - Sempre que o projeto for distribuído a mais de

uma comissão, estas se reunirão conjuntamente para, no prazo
de quinze dias, emitirem parecer."
Isso foi feito e a comissão perdeu parecer.
"Art. 223 - Esgotado o prazo sem pronunciamento das

comissões, o Presidente da Assembléia incluirá o projeto em
ordem do dia e designar-lhe-á Relator, que, no prazo de até
vinte e quatro horas, emitirá parecer sobre o projeto de
emenda, se houver, cabendo-lhe apresentar emenda e
subemenda.
Estamos discutindo um projeto sem o parecer da Comissão de

Administração Pública. Todos os projetos que aqui chegam
devem ter o seu parecer, para que possamos argüi-los,
discuti-los e debatê-los. Estamos, agora, fazendo uma
discussão sem conhecimento do parecer. Gostaria que o
Presidente da Casa pudesse fornecer-me as notas técnicas da
Consultoria; isso é um direito que o Regimento nos dá, para
que possamos, diante das referidas notas, debater seriamente
o projeto. Sem esses dados, estaremos fazendo as coisas por
imaginação, sem nenhuma fundamentação, como já o fizeram
alguns oradores. Não queremos discutir sem dados reais.
Estamos falando com conhecimento de causa. Por isso,
levantamo-nos e solicitamos essas notas. Se for preciso,
formalizaremos nosso pedido.
O Sr. Presidente - A Presidência vai responder a questão
de ordm levantada pelo Deputado Gilmar Machado. Sobre o
projeto existe um parecer. O que não existe é um parecer
sobre as emendas, mas vai ser designado um Relator para tal
fim. As notas técnicas ser-lhe-ão fornecidas no momento
oportuno.
Com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo.
O Deputado Simão Pedro Toledo - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, na oportunidade em que se discute, nesta
Assembléia, o grave problema do funcionalismo, cabe trazer
aqui a palavra do PTB que, por sua tradição, esteve sempre
compromissado com os trabalhadores do Brasil. Desde que a
mensagem do Sr. Governador chegou a esta Casa, as Lideranças
partidárias e os Deputados se debruçaram sobre ela,
constatando que o aumento não atendia às reais necessidades
dos nossos servidores. Depois de sucessivas reuniões, muitas
vezes prolongadas até altas horas da noite, colhemos as
sugestões para serem levadas ao Sr. Governador, a fim de que
S. Exa. , mesmo diante da grave crise econômica do momento
presente, pudesse reestudar o índice e oferecer à classe
trabalhadora um salário digno.
Por meio dessas sucessivas reuniões, paulatinamente, algum

avanço se concretizou, seja pelo aumento do pó-de-giz", de
20% para 50%, seja, ainda, pela gratificação para os
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especialistas, Diretores e Vice-Diretores. Ainda não se
conseguiu, na verdade, aquilo que o servidor mineiro merece.
Mas, com o diálogo, evoluímos um pouco mais. O Sr.
Governador se dispôs até a discutir o aumento para o
pessoal da função pública e do quadro permanente. Mas, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, sabemos que nada disso vai
resolver o problema dos servidores do nosso Estado. E por
isso que, nesta oportunidade, deixo aqui, em nome do PTB, um
apelo para que, ainda hoje, saia desta Casa um requerimento
solicitando ao Sr. Governador seja constituída uma comissão,
a fim de estudar, imediatamente, uma política salarial com o
objetivo de melhorar a situação dos servidores estaduais. Já
sabemos que o Sr. Governador está aberto a essas
negociações, aguardando, entretanto, que o Governo Federal
apresente a sua política salarial nos próximos dias, para,
no prazo de 30 dias, dialogar e negociar com os servidores e
com os Deputados uma política salarial que possa resolver,
em definitivo, o grave problema dos vencimentos, e indicar
caminhos para que a situação dos servidores do nosso Estado
seja equacionada.
Quero deixar aqui, finalmente, o apelo do PTB para que a
emenda do ilustre Líder, Deputado Dílzon Melo, que consagra
o aumento de 60% para o pessoal do quadro permanente e da
função pública, das autarquias e das fundações seja acolhida
pela comissão, para que possamos votá-la e, assim, ajudar,
de alguma forma, o servidor do nosso Estado.
Com isso, não se estará resolvendo o grave problema, porque
somente com uma política salarial se poderá dar ao
funcionalismo desta Casa e deste Estado aqueles benefícios
que eles tanto merecem.

Questão de Ordem
O Deputado Rob.rto Carvalho - Sr. Presidente, na realidade,
este é um dia próprio para se discutir o referido projeto,
já que hoje á dia lQ de abril. Existem, entretanto, certos
impasses. Existe a greve, e os servidores estão aqui graças
à intransigência do Governo do Estado em não negociar.
Considerando a responsabilidade desta Casa, além da Mesa e
da Presidência deste Poder autônomo, solicitamos que a
Presidência suspenda esta reunião por 15 minutos, para que o
Presidente possa telefonar ao Governador, a fim de que este
proceda às negociações.
O Sr. Presidente - Esta Presidência entende que a
solicitação do nobre Deputado Roberto Carvalho é oportuna.
Entretanto, ainda há um orador inscrito e só depois
poderemos suspender os trabalhos.
Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira.
O Deputado Célio de Oliveira* - Exmo. Sr. Presidente
Deputado José Ferraz; Exmos. Srs. Deputados; senhores
trabalhadores que se encontram nas galerias, estamos aqui
para abordar assunto tão importante quanto o é a nossa
própria vida, que nos foi dada por Deus, por meio da união
de homens e mulheres.
Trata-se da duplicação da rodovia Fernão Dias, que tem
trazido tanta tristeza e tanta desunião para o povo mineiro
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e, quiçá, até para o povo brasileiro. Ternos um exemplo disso
neste Plenário, pois o colega Deputado Âilton Vilela, há 60
dias, quase morreu em um acidente ocorrido naquela rodovia,
a qual podemos chamar de "rodovia da morte.
Como esse acidente que ocorreu com o nobre Deputado, houve
inúmeros outros. Nós, que trabalhamos na área médica, que
ajudamos a socorrer vitimas, muitas vezes de acidentes
fatais, sabemos da importância, da necessidade e do esforço
do Governo Hélio Garcia para concretizar essa obra, que há
muito vem sendo solicitada pelos mineiros e, para a qual,
outros Governadores, não obstante a intenção, não tiveram a
capacidade de angariar recursos.
Este ano, a referida obra será licitada para o seu

primeiro trecho, que vai da Capital mineira até o Município
de Lavras. Tenho a certeza de que esse empreendimento vai
marcar muito o Estado de Minas Gerais.
E isso que eu tenho a dizer, Sr. Presidente, além de
convocar os Deputados para continuarem batalhando pelo
Governo Hélio Garcia, para que essa obra seja concretizada e
venha trazer menos dissabores aos lares mineiros. Muito
obrigado.
(* - Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer e a
satisfação de informar o ilustre Deputado Gilmar Machado a
respeito do projeto que se encontra na pauta que não foram
emitidas notas técnicas. Entretanto, existe um parecer da
comissão, que será fornecido a V. Exa. para exame.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o Relator
recebe da Consultoria da Casa notas que o orientam na
análise do projeto. Eu gostaria de poder discutir com ele
essas notas. Isso facilitaria o andamento da discussão.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência ratifica para o ilustre
Deputado a informação de que as notas técnicas só existem
quando solicitadas pelo Relator.
O Deputado Gilmar Machado - Desde que seja possível, o
Relator vai solicitar essas notas, a fim de que cópias delas
possam ser fornecidas a mim.
O Sr. Presidente - Regimentalmente, o processo está em

tramitação e não pode ser retirado da pauta.
Vem à Mesa requerimento do ilustre Deputado Wilson Pires,

em que solicita, nos termos regimentais, o encerramento da
discussão do Projeto de Lei 1.213/93, tendo em vista que
sobre ele já se manifestaram quatro oradores. A Presidência
vai submeter a votação o requerimento.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Antônio Carlos Pereira. Ao conceder a palavra ao ilustre
Deputado Antônio Carlos Pereira, esta Presidência informa-
lhe que S. Exa. dispõe de 5 minutos para o encaminhamento
da votação.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, companheiras e companheiros presentes nas
galerias, eu gostaria, nestes 5 minutos, em nome da Bancada
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do Partido dos Trabalhadores, de contribuir ou, pelo menos,
tentar contribuir para que vejamos com maior clareza a
situação e o quadro que enfrentamos hoje.
Os trabalhadores e as trabalhadoras que ocupam as galerias
neste momento, por trás de toda uma pauta de reivindicações,
por trás de toda uma necessidade concreta, até de
sobrevivência, exigem, aqui, algo que seria inadmissível se
exigir, se nós estivéssemos, efetivamente, praticando a ação
democrática. O que os servidores reivindicam, hoje, é
negociação. E eu gostaria, nestes 5 minutos, rapidamente,
sem a pretensão de querer reconstituir a história, de
lembrar que há 13 anos, esses mesmos servidores, esses
mesmos trabalhadores do ensino, contrapondo-se á legislação
da época, começaram a ajudar a construir a possibilidade da
democracia neste País e neste Estado.
Foi num processo de luta, foi com greve, foi com
mobilização, foi com as pessoas na rua que possibilitamos,
até mesmo, que este parlamento existisse nos moldes de
hoje, e que fosse possível a organização partidária. Tudo
isso porque alguns setores da sociedade brasileira lutaram.
E o que o Sr. Governador faz é inadmissível sob qualquer
aspecto: desrespeita o direito constitucional de greve, ao
negar a negociação; manifesta uma posição autoritária, ao
não atender á reivindicação de que se assente - não para
conversar ou servir cafezinho com biscoito - mas,
efetivamente, para negociar.
Insistimos, aqui, que está em jogo uma postura democrática.
Não podemos aceitar o fato de o Poder Executivo não
negociar, não acatar o direito de greve e desrespeitar a
Constituição Federal. A Assembléia não pode ser conivente
com isso. Esta é a nossa responsabilidade, aqui.
Quanto ao fato de o Poder Executivo, o Governador Hélio
Garcia e seu Secretariado apresentarem possibilidades de
propostas e as condicionarem ao término da greve, isto é
inaceitável, visto que é autoritário. Quanto a insinuarem
que concordam em sentar-se á mesa, contanto que o movimento
grevista acabe, isto é chantagem.
O que tem que ficar muito claro, e insistimos novamente
neste aspecto, é que a Assembléia tem também que cumprir o
seu papel: exigir a abertura imediata de negociação. Que o
dirigente legitimo do movimento sente-se à mesa com aqueles
que, em tese, representam o povo de Minas Gerais e são
responsáveis pelo que acontece no Estado. O que não é
aceitável é que, em nome de uma pretensa sabedoria superior
do Governador, em nome de uma pretensa intocabilidade do
Governador e de seu Secretariado, tenhamos que aguardar até
que eles se disponham a exercer o requisito mais elementar
da democracia, que é o diálogo, a administração do conflito,
do contraditório.
Hoje, a postura da Bancada do Partido dos Trabalhadores é a
de obstruir a votação desse projeto. E por que isso? Sabemos
que temos recursos limitados para fazê-lo, mas acreditamos
que, enquanto não se consuma, no interior desta Assembléia,
uma posição sobre esse projeto, há um espaço aberto para
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que a negociação se efetue. E queremos nos certificar de que
são efetivamente coerentes discurso e prática daqueles que
aqui, nesta Assembléia, se dizem solidários com os
servidores e os funcionários da educação. Que a Assembléia,
em conjunto, obstrua esse projeto e se recuse a votá-lo, até
que seja feita negociação com o Governador Hélio Garcia.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a
palavra, o ilustre Deputado Roberto Carvalho, que dispõe de
cinco minutos para seu pronunciamento.
o Deputado Roberto Carvalho * - Senhoras e senhores,

apresentei, de inicio, uma questão de ordem: que a reunião
fosse suspensa e que a Presidência entrasse em contato com o
Sr. Governador, exigindo que as negociações fossem,
imediatamente, abertas.
Além dessa questão de ordem, temos, na pauta, um
requerimento em que se propõe seja encerrada a reunião.
Entendemos que esta Assembléia não pode encerrar dessa forma
a discussão de um tema tão importante. Por que fugir dessa
discussão? Os clamores dos servidores presentes não deixam
dúvida: querem negociação. Essa é uma grande questão.
O Governo nunca negociou com os servidores públicos, nunca

negociou com o magistério, mesmo em greve.
Ternos de lembrar que, em 1991, quando houve a primeira
greve no Governo Hélio Garcia, fez-se um acordo
estabelecendo que, em setembro de 1991, seria implantada uma
política salarial negociada com a categoria. E onde está
essa política salarial? Onde está o cumprimento desse
acordo? E por esse motivo que propusemos uma reunião com
todos os Líderes. Ontem, o Braga cobrava, com toda a razão:
onde está o compromisso dos Líderes em não votar esse
projeto enquanto o Governo não negociar com a categoria? E
apenas isso que queremos: que este parlamento cumpra o seu
papel e não faça como o Executivo, que age com
autoritarismo, desrespeito, nega-se a negociar e enrola. E
uma enrolação atrás da outra.
Assim, queremos encaminhar contra o requerimento e
entendemos que a discussão não pode terminar. Temos de
continuar discutindo e, mais do que isso, queremos propor
que imediatamente após essa reunião façamos uma reunião com
os Líderes de todos os partidos, com as lideranças do
funcionalismo e com a liderança do comando de greve para que
pensemos numa forma de não deixar que esse projeto passe e
de exigir que o Sr. Governador abra, imediatamente, as
negociações com a categoria. Falando claramente, conhecemos,
há muito, essa conversa de que não se negocia enquanto
houver greve. Infelizmente, quando não há greve, não se
negocia de jeito algum; quando fazemos greve, dizem-nos que,
na hora em que voltarmos ao trabalho, irão negociar. No
entanto, quando esse Governo cumpriu uma palavra sequer com
relação aos servidores? Que moral tem esse Governo para
propor alguma coisa? Que condições têm os servidores para
acreditar na palavra de quem nunca a cumpriu? Como suspender
a greve com base na palavra de um Governo que,
sistematicamente, descumpre o que promete, o que assegura
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e o que assina? É bom deixar claro que as reivindicações do
funcionalismo foram todas, rigorosamente, promessas
escritas e assinadas pelo Governador do Estado, que não
cumpriu nenhuma delas - reposição nos níveis de outubro de
1986 e política salarial. Assim, como já disse o Deputado
Antônio Carlos Pereira, estamos encaminhando contra esse
requerimento, pois achamos que devemos fazer mais do que
apenas continuar a discussão.
Na realidade, toda essa manifestação, como disseram ali no

café, é mais do que democrática e mais do que civilizada; é
uma manifestação justa e legítima, e os gritos são até
poucos, em função do desrespeito e do silêncio do Governo do
Estado. E bom deixar claro que, se existe um responsável por
essa greve, como tem afirmado insistentemente a nossa
Bancada, esse é o Sr. Governador, que não consegue
administrar direito este Estado. O Deputado Ermano Batista
se referia à questão da arrecadação: foi provado pelos
companheiros da Secretaria da Fazenda que o Governo não tem
nenhuma política que vise ao crescimento da arrecadação;
muito pelo contrário, o Governo tem, sistematicamente, feito
tudo para esvaziar os cofres estaduais, em concluio com os
grandes grupos do Estado. Isso foi provado pelos
companheiros da Fazenda. Outro exemplo é o número de
fiscais: no quadro, tínhamos mais de 2 mil fiscais; hoje,
temos (... ) e, em breve, teremos apenas 800 fiscais. Repito
que a culpa é do Governo do Estado. Espero que este Plenário
também não seja culpado pela situação dos servidores, como
está sendo o Governo do Estado. Que se abram as negociações
agora. E isto o que estamos exigindo.
(* - Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Gilmar Machado, que dispõe de cinco
minutos.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria de chamar à reflexão os nobres colegas, porque
chegou às minhas mãos, agora, do Departamento de Consultoria
e Pesquisa da Casa, o relatório sobre a constitucionalidade
e os outros aspectos do Projeto de Lei nQ 1.213, que é o
projeto de reajuste do funcionalismo. Esse foi o parecer que
a assessoria forneceu ao Relator quando da montagem do
projeto. Aqui o Consultor orienta o Relator sobre aspectos
flagrantes de inconstitucionalidade que o projeto contém.
Vou ler: ( Lê:)
Como se trata de matéria que, por sua própria natureza,

desperta controvérsias e que tem, inclusive, provocado
acirrados debates, noticiados pelos meios de comunicação,
opinamos por abordar, em separado, alguns de seus aspectos.
Em primeiro lugar, temos a questão dos índices do
reajustamento concedido aos servidores. Segundo o projeto, o
reajustamento geral, de janeiro a março, é da ordem de
93.72%, tendo as parcelas já pagas, relativas aos dois
primeiros meses de 1993, representado uma variação de 54.98%
nos vencimentos do funcionalismo.
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Comparando-se os índices de reajustamento com projeções
para a inflação nos meses de janeiro a março (TR=101.52% e
poupança=104.59%) tem-se uma defasagem da ordem de 10%
incidindo sobre o valor dos vencimentos do funcionalismo.
Como só tenho 5 minutos, não poderia ler o relatório todo.
Gostaria que os Srs. Deputados, tão apegados ás leis, às
normas, analisassem esses dados antes de votar o projeto,
para que tenhamos seriedade, já que não temos seriedade no
Palácio da Liberdade. O Governador não se digna conversar
com o funcionalismo, não se dignou, no Encontro de
Prefeitos. Secretários e Vereadores, no Minas Centro,
retornar dos Estados Unidos para conversar com os
representantes do povo mineiro, demonstrando total
desrespeito para com a nossa população. Um Governador que se
acovardou durante o Governo Collor, que se ajoelhou diante
do Governo Coilor, levando Minas Gerais a sofrer um arrocho
brutal. E bonito dizer que está pagando as empreiteiras; que
está colocando as dívidas em dia. Está pagando, sim, porque
paga Cr$1.500.000,00 para as professoras. Esse Governador
Hélio Garcia não tem moral, e os dados estão aqui. Está
arrasando com o funcionalismo para dizer que está cumprindo
o que prometeu na campanha. Está, isso sim, pagando o
dinheiro que recebeu na campanha. E isso que está fazendo.
Esse Governador não tem moral para vir aqui discutir nada.
Desafio o Governador Hélio Garcia e os seus Líderes a
debater seriamente os números. Desafio o Líder do Governo a
debater seriamente os números, aqui nesta Casa. O Governador
de Minas não tem condição para isso porque é um Governador
que não governa e por isso coloca seus Secretários para
arrebentar com o funcionalismo. E isso que Minas Gerais está
vivendo. E preciso que possamos mudar isso. Muita gente vai
vir aqui depois dizer para o Líder que pode me processar.
Podem me processar; podem fazer o que quiserem, porque eu
não tenho medo desse Governador. Não fui eleito pelo
Governador. Fui eleito pelo povo e estou aqui para defender
os interesses do povo e não os do Governador, desse
Governador que não tem seriedade; que até hoje não mandou os
números para esta Casa. O último relatório que chegou a esta
Assembléia é de novembro de 1992, e, por isso, este
Governador não pode dizer que está desse ou daquele jeito.
Esta Casa também tem que se posicionar, se quiser ser
tratada com seriedade, não só pelo funcionalismo, mas também
pelo povo mineiro. Vamos analisar esses números
corretamente. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado
Antônio Fuzatto, que dispõe de sete minutos para encaminhar
a votação do requerimento.
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, companheiros presentes nas galerias, nesta Casa
sempre fui criticado porque falava que havia o Ferraz e
seus miquinhos amestrados. Acho que agora temos que
entender como as coisas funcionam aqui. Hoje não há projeto
de lei sobre política salarial, e os Deputados que estão
aqui são responsáveis por isso. 0 que acontece nesta Casa é
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que os Deputados têm cantado de galo, dizendo que estão
com o funcionalismo. Agora queremos ver aqui quem,
realmente, vota contra e quem vota a favor do funcionalismo.
Hoje é o Deputado Romeu Queiroz, e espero não ter que chamá-
lo depois das votações de Romeu e seus rniquinhos

amestrados.
Ontem sentamos para negociar se os professores dormiriam ou
não em colchões. Isso é ridículo. Queremos negociar salário
e política salarial. Temos muita dificuldade, porque, na
hora de votar, todos fazem acordo e não se faz nada pelo
funcionalismo. Quero denunciar aqui também o fato de
Deputado bater em professora. Já viram isso? Esta é uma casa
do povo, entendemos que as pessoas mandam tanto quanto nós,
e, hoje, o funcionalismo não recebe nenhum respeito por
parte desta Assembléia.
Outra questão é a seguinte: o Deputado vem aqui, faz um
discurso lindo e apresenta uma emenda maravilhosa. Depois o
Governador veta: ele sabe, e, na hora de derrubar o veto,
não tem coragem e faz acordo. Finalmente eu quero dizer aqui
que se não tiver alguma proposta decente desse Governo, a
greve vai continuar, e vamos dar a maior força para os
grevistas. Essa miséria de 30% ou 60% não dá para nada.
Entendo que a greve deve continuar, e o resultado dela será
fruto da luta de vocês, grevistas.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Hauei sen.
A Deputada Maria José Hauelsen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, está claro para todos nós, de Minas Gerais, que
esta é uma situação de desconforto para o funcionalismo e
para os Deputados, que se sentem pressionados. Desconforto
para as famílias que têm seus filhos nas escolas e já se
preocupam com a rotina da greve nas escolas públicas.
Temos participado e acompanhado as greves desde 1979,
quando ocorreu a primeira greve histórica e necessária em
Minas Gerais. Repetimos isso em 1980, e dai para diante já
aconteceu de fazermos duas greves num mesmo ano. Mesmo
estando nesta Assembléia, como Deputada, participo das
greves do funcionalismo.
Muitas vezes ouvimos pessoas dizerem que as greves são
políticas. Outros dizem que não são políticas. Quero deixar
claro que entendo que toda greve é política. Tem que ser.
Somos cidadãos e como cidadãos participamos de toda e
qualquer política. Quando paramos em uma esquina para
discutir o salário, para discutir o preço do feijão e do
aluguel da casa, estamos fazendo política.
Lamentamos o fato de nós, professoras, não termos
aprendido, desde os nossos tempos de criança, a fazer
política na escola. Não a politicagem com p minúsculo, de
indicação de Diretora, de transferência de professoras, mas
a política da conscientização que deve ser dada aos nossos
alunos.
Estamos com uma greve política que envolve todo o Estado de

Minas Gerais. Estamos lutando pela democracia. Não queremos
que aconteça como tem acontecido sempre: uma democracia
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representativa, quando elegemos nossos representantes e
depois lavamos as mãos, não acompanhando a atuação desses
representantes, para saber como os Deputados se posicionam
frente a questões tão sérias que têm surgido em nosso
Estado.
Precisamos de uma democracia participativa, em que as

galerias das Casas Legislativas estejam sempre cheias e não
apenas em momentos de greve. Em que as galerias desta Casa
estejam cheias cada vez que aqui for votado algum projeto
sério e importante. Isso deve acontecer todos os dias.
Se nós, Deputados, tivéssemos acompanhamento permanente do
funcionalismo, a situação seria diferente. Queremos dizer
que não devemos colocar somente nas costas do Governador
todo o mal que acontece com o funcionalismo. Se S.Exa. tem
costas largas é porque tem o respaldo daqueles que estão com
ele, que acompanham e votam seus projetos, que concordam com
ele.
E por isso que queremos dizer ao funcionalismo que aqui nos

escuta que nós do Partido dos Trabalhadores consideramos que
temos assumido o nosso compromisso. Mas é preciso que outros
Deputados votem conosco, para que não seja aprovado nesta
Casa um projeto que prejudica o funcionalismo.
Não basta discutirmos os salários. E preciso discutirmos

uma política salarial. Assim cada um de nós poderá planejar
a sua vida. A negociação da greve tem que ser feita, mas é
preciso que essa política salarial para o servidor público
comece a ser discutida.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação

do requerimento, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
A Presidência solicita a compreensão do pessoal das

galerias, tendo em vista termos um orador na tribuna. Neste
recinto, não são permitidas ofensas pessoais aos Deputados.
Com a palavra, o ilustre Deputado Adelrno Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Le go - Em primeiro lugar,
gostaria de apelar para o ilustre Deputado Wilson Pires para
que, sensibilizado com as reivindicações dos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais e tendo a compreensão de
que este é o local mais importante para o debate político,
retirasse o seu encaminhamento, o seu requerimento, a fim de
que pudéssemos continuar o debate político e o debate sobre
a questão do projeto do Governo, ora encaminhado. Caso
Contrário, quero manifestar, desde já, a minha contrariedade
e a minha oposição ao requerimento do nobre Deputado.
A situação que o Estado de Minas vive hoje é fruto de um
passado desastroso. E importante lembrar que esse passado
não foi Construído apenas pelo Governo Newton Cardoso, mas
também por uma série de governos que o antecederam,
inclusive pelo próprio Governo Hélio Garcia.
As injustiças salariais do presente, o empobrecimento do
Estado de Minas Gerais, as profundas e iníquas desigualdades
salariais são também resultado de um passado que nunca teve
Compromisso Com o cidadão e com a dignidade humana.
Neste momento, é preciso que a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais assuma um papel decisivo na



construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. E,
nessa sociedade democrática, a greve não consiste, apenas,
no direito dos cidadãos, dos trabalhadores e,
principalmente, dos servidores públicos de Minas Gerais, mas
na compreensão significativa desta Assembléia de que a greve
em que os servidores públicos estão empenhados constitui uma
necessidade para a construção da democracia que o Estado
precisa viver.
E o que estamos pedindo e exigindo do Governador Hélio
Garcia são negociações já. E negociações implicam, em
primeiro lugar, uma discussão séria e transparente sobre o
que este Governo tem e sobre suas contas. Não é possível
que ele atue de maneira autoritária e imperial. As
democracias exigem a participação de todos, a transparência,
a prestação de contas. O Governo do Estado de Minas Gerais
tem as suas costas largas, como disse a Deputada Maria José,
porque tem o apoio majoritário da Assembléia Legislativa.
Para concluir, quero apelar para os Deputados do Governo a
fim de que esta Assembléia não se transforme num
departamento do Executivo, mas que exerça com dignidade o
poder que deve exercer, e que não represente apenas os
interesses do Governo, mas de todo o povo mineiro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José - Entendemos que a nossa presença, na
tribuna, para encaminhar a votação do requerimento, não está
impedindo a negociação, pois todos sabem qual tem sido a
nossa posição não só ao longo desse processo mas também
durante todo o nosso mandato. Tenho em mãos um contracheque
de uma professora com 29 anos de serviços prestados ao
Estado. Com todas as vantagens, a referida professora ganha
Cr$3.800.000,00. E muito importante fazer uma reflexão sobre
o que se passa neste momento. Está-se reproduzindo aqui o
que já se passou em outros momentos, quando tínhamos que
fazer a defesa do funcionalismo. Na verdade, encontramos uma
manipulação da Mesa com base no Regimento Interno, para
fazer valer a vontade do Governador. O Presidente encaminhou
quatro discussões aqui e, depois, queria encerrar a
discussão, quando o Deputado Roberto Carvalho havia
apresentado um requerimento no sentido de que a reunião
fosse suspensa por 15 minutos, a fim de que fizesse uso de
suas prerrogativas. E preciso fazer aquilo que não foi feito
até hoje: abrir os canais de negociação. Que o Governo venha
mostrar os números da economia mineira para os Líderes,
para a comissão de negociação. Temos de refletir sobre quem
é este Governo. Este Governo apoiou Newton Cardoso e hoje
nem sequer se digna cumprir uma política salarial.
Hoje, estamos vendo a boa vontade do Governo Federal em
estabelecer uma política salarial. Sabemos que ainda não
está inteiramente de acordo com os interesses da classe
trabalhadora brasileira, mas, pelo menos, nota-se que existe
uma boa vontade em estabelecer uma política salarial nova,
forte, e não estamos vendo esse aceno, aqui, em Minas
Gerais. Aqui, estamos presenciando a omissão, a inércia, as
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viagens do Governador, constantemente, para a sua fazenda,
deixando o Governo nas mãos dos seus capachos, para quem ele
transfere as responsabilidades. Temos visto, freqüentemente,
a sua abordagem aos meios de comunicação, quando vai à
imprensa divulgar meias-verdades e noticias falsas sobre a
situação do Estado. Infelizmente, esta é a nossa realidade,
quando sabemos que o salário mínimo, a partir de maio, já é
de Cr$3.270.000,00.
Nós hoje mostramos os contracheques, mas isso é apenas o

exemplo do que se repete em todo o Estado. Estamos esperando
a disposição do Governo para ouvir a palavra do servidor,
estamos esperando um espaço para as negociações, e é por
isso que estamos fazendo o uso deste espaço para nos
dizermos contrários ao encaminhamento deste requerimento, a
fim de que o Governo se digne, pelo menos, cumprir o mínimo
que prometeu em campanha, quando mentiu e enganou os
funcionários públicos do Estado de Minas Gerais.
(* - Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência vai submeter a votação o requerimento.
Em votação o requerimento. Os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Peço verificação de

votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de verificação de
votação do Deputado Antônio Carlos Pereira. A Presidência
vai proceder à verificação requerida.
(- Procede-se à verificação de votação).
O Sr. Presidente - Votaram a favor 33 Deputados. Votaram

contra 10 Deputados.
Está ratificada a aprovação do requerimento.
Com a palavra, o ilustre Deputado Wellington de Castro,

para declaração de voto.
O Deputado Wellington de Castro - Sr. Presidente, eu quero

declarar, nesta oportunidade, o meu voto.
Ouvi, atentamente, a posição de todos os Deputados, fiquei
aqui sentado observando e posso constatar a decepção
existente. Quero aproveitar para me dirigir, neste momento,
ao ilustre Deputado Agostinho Patrus, Líder do Bloco
Parlamentar do Governo. Também eu estava participando deste
Bloco, mas vejam os senhores o descaso do Governador Hélio
Garcia. Em dezembro do ano passado, eu dizia ao Sr.
Governador que o povo pedia que este comunicador voltasse ao
lar. O povo pedia para que este comunicador colocasse,
novamente, no ar o programa "Patrulha da Capital".

O Sr. Governador determinou a seu assessor direto,
Leonardo Fulgêncio, que entrasse em contato com a Rádio
Inconfidência para que este comunicador fizesse o programa
"Patrulha da Capital". Mas o Governador não tem pulso e não
manda em nada neste Estado.
Portanto, nesta declaração de voto, não estou fazendo média

com o PT, com os grevistas. Estou expondo a minha posição,
analisando o que foi dito, reconhecendo a verdade,
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colocando-me contrário ao voto do Governo e mostrando que
realmente este não tem pulso nem posição.
Estou saindo e pedindo ao Líder do Governo que transmita ao
Governador que a atenção que S. Exa. teve para comigo, desde
dezembro, é a mesma que passo a ter para com ele daqui para
a frente, na Assembléia Legislativa. Não vou perder tempo
para falar com S. Exa.
- Vêm à Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei flQ 1.213/93
- As Emendas do ng 18 ao 27 foram publicadas na edição do
Diário do Legislativo do dia 24/3/93.

EMENDA NQ 28
Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16 - Os prazos previstos no art. 13 e no parágrafo

único do art. 15 da Lei ng 10.827, de 23 de julho de 1992,
ficam prorrogados por 180 (cento e oitenta) dias.".
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Errnano Batista
Justificação: A Lei ng 10.827, de 23/7/92, estabelece em

seu art. 13: Os cargos de provimento em comissão do Quadro
Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de Assuntos
Metropolitanos não transferidos por esta lei serão extintos
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
publicação desta lei". O art. 15, por sua vez, estabelece:
"Fica extinta a Assessoria de Imprensa e Relações Públicas -
AIRP -, de que trata a Lei ng 10.625, de 17/1/92. Parágrafo
único - O cargo de Chefe de Assessoria de Imprensa e
Relações Públicas, criado pelo art. 12 da Lei ng 9.533. de
10/12/87, será extinto no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias contados da data da publicação desta lei".
Pela mensagem governamental, esses prazos ficam prorrogados
por 30 dias, tempo que me parece cscasso, em face da
tramitação da lei e das providências administrativas
necessárias para substituir os ocupantes dos citados cargos.
O Governo ainda não instalou a nova Secretaria de Estado de
Comunicação Social, que irá substituir a AIRP, e é para
evitar transtornos que proponho essa dilatação de prazo na
presente emenda.

EMENDA NQ 29
Acrescente-se onde convier:
"Parágrafo único: A gratificação de função para os cargos

de Vice-Diretor de Unidade Escolar, de Supervisor Pedagógico
e de Orientador Educacional instituída pelo artigo
resultante da Emenda ng 7 fica acrescida de 25% para o cargo
de Supervisor Pedagógico, a partir de lg de março de 1993.".
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Alvaro Antônio
Justificação: A função de Supervisor Pedagógico possui o

mesmo nível de habilitação, a mesma carga horária e a mesma
complexidade do trabalho que têm as funções de direção de
escola e inspecção escolar, fazendo, jus, portanto, à mesma
remuneração concedida aos Diretores e inspetores. Esta
emenda objetiva, ainda, incentivar as atividades técnico~
pedagógicas.
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EMENDA NQ 30
Acrescente-se onde couber:
"Art . .... - A partir de abril de 1993, os vencimentos ou

salários do servidor público civil e militar serão
reajustados até atingirem o nível real que tinham em outubro
de 1986.
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: A emenda ora apresentada tem por objetivo
fazer cumprir determinação da Constituição Estadual. Esta
determina que os salários dos servidores públicos tenham seu
poder aquisitivo recomposto no nível de outubro de 1986, em
oito etapas trimestrais. E preciso que essa recomposição
tenha inicio imediatamente.
Some-se à necessidade do cumprimento da Constituição o fato
de o atual Governador ter prometido em sua campanha
eleitoral executar tal recomposição salarial.
E importante também, para definição de mecanismos de

correção salarial, que se observe a variação dos índices de
inflação, bem como a determinação constitucional no tocante
ao comprometimento das receitas correntes com as despesas de
pessoal
o anexo a seguir procura sintetizar as emendas propostas.

Anexo

Nível inflacionárioPeriodicidade de reajuste
(Média)

Até 3% ao mês anual

De 3% a 6% ao mês semestral

De 6% a 10% ao mês trimestral

De 10% a 15% ao mês bimestral

Acima de 15% ao mês mensal

z
 

índice
a 

Comprometimento da Receita com Pessoal
a) abaixo de 55% - INPC integral
b) acima de 65% - 50% do INPC
c) entre 55% e 65% - aplicam-se os seguintes critérios
relativos à receita:

Evolução Em alta Em baixa

Referência ano-base

Acima média 90 100% INPC 90% INPC

Abaixo média 90 90% INPC 70% INPC

EMENDA NQ 31
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Acrescente-se onde couber:
Art ....- A partir do mês de abril, os vencimentos dos

servidores públicos estaduais serão reajustados na forma dos
seguintes itens:

- para variações mensais da inflação inferiores a 3%
reajustes salariais anuais;
II - para variações mensais da inflação de 3% até 6%,

reajustes salariais semestrais;
III - para variações mensais da inflação de 6% até 10%,

reajustes salariais trimestrais;
IV - para variações mensais da inflação de 10% até 15%,

reajustes salariais bimestrais;
V - para variações mensais da inflação superiores a 15%,
reajustes salariais mensais.
Art. - . . - Os reajustes salariais seguirão como critério o
preceito constitucional que toma como referência o
comprometimento das receitas correntes frente às despesas
com o pessoal. Assim sendo, os reajustes obedecerão aos
seguintes critérios:
1 - sempre que a participação dos gastos com pessoal for
inferior a 55% do total das receitas correntes, apurada pela
média móvel do segundo, do terceiro e do quarto meses
imediatamente anteriores ao mês de reajuste, assegura-se a
reposição salarial e de proventos pela taxa integral do
INPC-IBGE, do antepenúltimo mês em relação ao mês do
reajuste;
II - sempre que a participação dos gastos com pessoal for

superior a 65% do total das receitas correntes, apurada pela
média móvel do segundo, do terceiro e do quarto meses
imediatamente anteriores ao mês de reajuste, assegura-se a
reposição salarial e de proventos em percentual equivalente
a 50% da taxa di INPC-IBGE do antepenúltimo mês em relação
ao mês do reajuste;
III - quando as despesas com o pessoal se situarem entre

55% e 65% das receitas correntes, os reajustes obedecerão os
seguintes critérios:
a) na situação em que as receitas correntes estiverem em

alta:
1 - quando as receitas correntes do trimestre móvel

referido, em valores reais, forem superiores às de 1990,
assegura-se também o reajuste salarial pela taxa integral do
INPC-IBGE apurado no antepenúltimo mês em relação ao mês do
reajuste;
2 - quando as receitas correntes do trimestre móvel
referido, em valores reais, forem inferiores às de 1990,
assegura-se o reajuste salarial em 90% da taxa do INPC-IBGE
apurado no antepenúltimo mês em relação ao mês do reajuste;
b) na situação em que as receitas correntes estiverem em

baixa:
1 - quando as receitas correntes do trimestre móvel

referido, em valores reais, forem superiores às de 1990,
assegura-se o reajuste salarial em 90% da taxa do INPC-IBGE
apurado no antepenúltimo mês em relação ao mês do reajuste;
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2 - quando as receitas correntes ao trimestre móvel
referido, em valores reais, forem inferiores ás de 1990,
assegura-se o reajuste salarial em 70% da taxa do INPC-IBGE
apurado no antepenúltimo mês em relação ao mês do reajuste.
Art ....- A política salarial expressa nos artigos
anteriores contará com os seguintes mecanismos de
funcionamento:

- será fixada uma data-base para os servidores públicos.
Nessa data, assegurar-se-á a negociação e consolidação da
convenção coletiva de trabalho, onde se estabelecerão para
os 12 meses seguintes as condições salariais, funcionais e
sindicais dos servidores públicos;
II - a política de reajustes salariais aqui assegurada será

monitorada, trimestralmente, pelas entidades representativas
dos servidores públicos e pelo Conselho Estadual de Política
de Pessoal - CEPP;
III - toda vez que as perdas salariais acumuladas forem

superiores a 20% a comissão responsável pelo monitoramento
dessa política salarial estudará e definirá imediatamente um
percentual de reposição;
IV - essa política salarial será, imediatamente,

renegociada entre as partes, quando houver a ocorrência de
eventuais planos de política econômica que modifiquem
acentuadamente os condicionamentos do processo econômico ou
quando houver gravíssima conturbação das finanças públicas
ou da economia nacional
V - enquanto vigorarem índices abaixo da correção integral

o Governo se comprometerá a tomar medidas de austeridade nos
gastos públicos, tais como: redução dos gastos com
publicidade, limitação no preencimento de cargos
comissionados, paralisação de novas contratações de pessoal
e outros..
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: A política de correção salarial dos
servidores públicos tem trazido graves e incalculáveis
prejuízos financeiros a estes e a seus familiares,
acarretando-lhes sentimentos de angústia e incertezas, visto
que nunca se sabe quando seus rendimentos serão atualizados
e qual percentual será concedido.
Faz-se necessária a explicitação de uma política salarial
que defina claramente regras para a correção dos salários
dos servidores públicos estaduais. Essa política salarial
tem que ter como referência determinados elementos. O
primeiro e importante elemento é a grave situação econômica
pela qual passa o nosso Pais em geral e o nosso Estado, em
particular. Os gastos públicos mineiros atravessam, no atual
momento, dificuldades em suas formas de financiamento, o que
nos obriga a ser realistas na definição de uma política
salarial para os servidores públicos. E como conseqüência
disto, é necessário que se tenha como referência a evolução
das receitas correntes em nosso Estado.
E importante também, para definição de mecanismos de

correção salarial, que se observe a variação dos índices de
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inflação, bem como a determinação constitucional no tocante
ao comprometimento das receitas correntes com as despesas de
pessoal
o quadro a seguir procura sintetizar as emendas propostas.

Periodicidade

Nível inflacionário
(Média)

Até 3% ao mês

De 3 a 6% ao mês

De 6 a 10% ao mês

De 10 a 15% ao mês

Acima de 15% ao mês

Periodicidade de reajuste

anual

semestral

trimestral

bimestral

mensal

índice
Comprometimento da receita com pessoal
a) abaixo de 55% - INPC integral
b) acima de 65% - 50% do INPC;
c) entre 55 e 65% - aplicam-se os seguintes critérios
relativos à receita:
Evolução Em alta

 
Em baixa

Referência ano-base

Acima média 1990 100% INPC
 

90% INPC

Abaixo média 1990 90% INPC
 

70% INPC

EMENDA NQ 32
Acrescente-se onde convier:
Art . .... - O vencimento básico do servidor público

estadual não poderá ser inferior ao salário mínimo
vigente.".
Sala das Reuniões, lQ de abril de 1993.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: Insiste o Sr. Governador em pagar o

vencimento básico abaixo do salário mínimo, contrariando a
tendência doutrinária e legal, "ex-vi" dos arts. 40 e 41 da
Lei nQ 8.112, de 11/12/90 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Federais), que rezam, textualmente:
Art. 40 - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo

exercício de cargo público, com valor fixado em lei.
Parágrafo único - Nenhum servidor receberá, a titulo de

vencimento, importância inferior ao salário mínimo.
Art. 41 - Remuneração é o vencimento do cargo efetivo,

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei..
Como bem se vê, o legislador federal cuidou de interpretar
a Constituição no referente ao vencimento do servidor
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público, já que não encontramos nela dispositivo para esse
fim especifico. Assim, pelo princípio da hierarquia das
leis, não pode a legislação estadual dispor contrariamente à
legislação federal, esim complementá-la.
Esperamos que, com a aprovação desta emenda, seja
solucionada, definitivamente, essa polêmica, que tantos
prejuízos já trouxe ao funcionalismo.
Por outro lado, os servidores de inúmeras autarquias e
fundações, que já recebiam o beneficio, tiveram prejuízo,
pois os valores pagos hoje são inferiores aos adotados
anteriormente.
Assim, consideramos de plena justiça a nossa emenda, que
vem ao encontro das reivindicações da categoria, que, além
de estar submetida a baixíssimos salários, vê-se obrigada a
desembolsar parcelas consideráveis destes para fazer face às
despesas com transporte coletivo.

EMENDA NQ 33
Acrescente-se onde convier:
Art .....- Ao servidor público estadual lotado em órgão

com sede em município com mais de 50.000 (cinqüenta mil)
habitantes e que utilize transporte coletivo e não goze de
passe livre serão concedidos vales-transportes em número e
valor correspondentes á efetiva despesa realizada no trajeto
residência-local de serviço-residência.

1Q - Do servidor cuja remuneração total mensal, excluídas
as parcelas relativas a adicionais por qüinqüênio e
trintenário, seja superior a três vezes o valor do salário
mínimo, será descontado o percentual de 6% (seis por cento)
sobre o valor da diferença entre a remuneração e essas
parcelas.

2g - Para fazer jus aos vales-transportes, o servidor
deverá preencher formulário próprio e comprovar endereço
residencial, nos termos do regulamento.
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: O vale-transporte, instituído pelo Governo do

Estado, é uma medida justa e que beneficia um grande número
de servidiores. No entanto, o benefício precisa ser
ampliado, de forma a atingir os servidores do interior.
Hoje, apenas os que residem na Região Metropolitana de Selo
Horizonte são beneficiados e aqueles servidores que têm
renda superior a três salários mínimos (hoje, só os que
percebem até três salários mínimos recebem os vales-
transportes).

EMENDA NQ 34
Acrescente-se onde convier:
'Art .....- Fica estabelecido o dia lg de maio como a

data-base para os servidores públicos estaduais.
Parágrafo único - Na data referida no artigo será celebrada
convenção coletiva, na qual serão pactuadas as condições
salariais, funcionais e sindicais para os 12 (doze) meses
seguintes.
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Antônio Carlos Pereira



299

Justificação: A fixação de urna data-base para os servidores
públicos estaduais reveste-se de absoluta necessidade, na
medida em que estabelece a possibilidade de discussão e
negociação periódicas das condições de trabalho do
funcionalismo, o que permite que se crie um clima de
segurança, tanto para o poder público quanto para o conjunto
dos servidores.

EMENDA NQ 35
Acrescente-se onde couber:
Art .....- O Poder Executivo se compromete a enviar, no

prazo de 30 (trinta) dias a partir da promulgação desta lei,
um projeto que estabeleça uma política salarial para os
servidores públicos do Estado, adotando-se, enquanto isto, a
política salarial estabelecida para os servidores públicos
federais.
Sala das Reuniões, lo de abril de 1993.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: A falta de uma política de correção salarial
para os servidores públicos estaduais tem trazido graves e
incalculáveis prejuízos financeiros a eles e a seus
familiares, além de ter acarretado sentimentos de angústia e
de incerteza, visto que nunca sabem quando e em que
percentual seus rendimentos serão atualizados.
Faz-se necessária, portanto, a explicitação de urna política

salarial que defina claramente as regras a serem seguidas na
correção dos salários dos servidores públicos estaduais.

EMENDA No 36
Acrescente-se onde convier:
"Art .....O valor unitário do vale-refeição para o mês de

abril é fixado em Cr$161.062,00 (cento e cinqüenta e um mil
e sessenta e dois cruzeiros), sendo reajustado mensalmente
pela variação percentual do custo da cesta básica do mês
imediatamente anterior, divulgado pelo IPEAD-lJFMG.
Parágrafo único - Todos os servidores públicos que percebam
até cinco salários mínimos de remuneração, excetuadas as
parcelas relativas a qüinqüênios e trintenários, terão
direito a receber o vale-refeição.".
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: A emenda tem como objetivo fixar para o vale-
refeição um valor mínimo, compatível com o custo da cesta
básica alimentar de um servidor público e sua família.
O valor proposto corresponde ao custo da cesta básica

definida em legislação que regulamentou o salário mínimo e é
calculado mensalmente pelo IPEAD-UFMG.

EMENDA NQ 37
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O índice de 60% (sessenta por cento) incidente

sobre o vencimento do servidor do Quadro Permanente de que
trata o Decreto ng 16.409, de 10/7/74, relativo ao mês de
março, estende-se aos detentores de função pública.".
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Dilzon Melo

EMENDA NQ 38
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Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O 40 do art. 2g da Lei ng 8.517, de 9 de

janeiro de 1984, alterado pelo art. 5Q da Lei nQ 9.831, de 4
de julho de 1989, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2g - ..................................
4g - Não serão computados, para efeito do disposto neste

artigo, os períodos de licenças e afastamentos de qualquer
natureza, bem como o desempenho de outros encargos, ainda
que de magistério, diferentes de ministrar aulas,
ressalvados os previstos no art. 131 da Lei ng 7.109, de 13
de outubro de 1987, e o período de licença-maternidade.".".
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Dilzon Melo

EMENDA No 39
o Anexo III do projeto passa a ser o seguinte:
QUADRO PERMANENTE (DEC. 16.409 DE 10/7/74) E FUNÇÃO PÚBLICA

TABELA DE VENCIMENTOS DE MARÇO DE 1993*
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Dílzon Melo
(* - O anexo mencionado foi publicado na edição do Diário

do Legislativo de 16/4/93.)
EMENDA NQ 40

Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O disposto no art. 36 da Lei ng 11.050/93

aplica-se aos servidores que se aposentarem com base no
inciso III, alíneas 'a" e c", do art. 36 da Constituição do
Estado de Minas Gerais.".
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Ermano Batista
Justificação: O art. 36 da Lei ng 11.050, de 19/1/93, criou
para os que se aposentaram compulsoriamente determinados
direitos que, de acordo com o principio de isonomia, se
devem estender aos demais casos de aposentadoria, sendo de
se mencionar a hipótese da aposentadoria voluntária. Assim,
estaremos dando a correta interpretação ao art. 36 da
Constituição do Estado.

EMENDA NQ 41
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica garantido ao pessoal das autarquias e das

fundações públicas, no mínimo, o vencimento estabelecido
para o quadro permanente, de que trata o Decreto nQ 16.409,
de 10 de julho de 1974, em relação à classe inicial de cada
nível de escolaridade..
Sala das Reuniões, lg de abril de 1993.
Ajalmar Silva
O Sr. Presidente - Está encerrada a discussão.
Esta Presidência informa que, no decorrer da discussão,
foram apresentadas as Emendas do ng 18 ao 41. Nos termos do
art. 223 do Regimento Interno, a Presidência vai designar o
Relator, Deputado Dilzon Melo, para emitir seu parecer sobre
as emendas apresentadas.
A Presidência indaga de S. Exa. , Deputado Dílzon Melo, se
se encontra em condições de emitir o seu parecer.



O Deputado Díizon Meio - Sr. Presidente, verificamos que
entraram no Plenário várias emendas. Em consideração aos
propositores e, principalmente, em função dos interesses do
funcionalismo público, temos que avaliá-las. Assim, pedimos
o prazo regimental para essa avaliação e para que,
posteriormente, possamos dar nosso parecer.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do nobre Deputado
Oilzon Melo. A Presidência defere o seu pedido.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Tendo em vista o prazo regimental
solicitado pelo Relator, a Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
extraordinária também de hoje, às 20h30min, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 976/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 976/92, do Deputado Elmo Braz, objetiva
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade
Ferrense, com sede no Município de São Pedro dos Ferros.
Nos termos regimentais, a matéria foi examinada

preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbices à sua normal tramitação. Vem, agora, o
projeto a esta comissão, para o lo turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade em pauta desenvolve um trabalho importante, com
fins, sobretudo, beneficentes e culturais, de acordo com os
preceitos da maçonaria.
Dessa forma, julgamos oportuno que a Loja Maçônica

Fraternidade Ferrense seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 976/92, no lg turno.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.209/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei flQ
1.209/92 visa a declarar de utilidade pública a Instituição
Espírita Planalto, com sede e foro no Município de
Uberlândia.
Em obediência ao art. 103, V, a, do Regimento Interno, o
projeto foi publicado em 19/12/92 e vem a esta comissão,
para exame preliminar.

Fundamentação

çriI
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Em face da legislação especifica e do disposto no 5g do
art. 178 do Regimento Interno, o projeto encontra-se
corretamente instruído.
A Instituição Espírita Planalto é uma associação
filantrópica que funciona há mais de dois anos. Sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício de seus cargos. A entidade
apresentou documentação comprovando possuir personalidade
jurídica, não havendo, portanto, nenhum óbice ao reconheci-
mento de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.209/92.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - João

Marques - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ L217/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Cálio de Oliveira, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o
Instituto JK - IJK -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 18/2/93, vem o projeto a esta comissão, para

exame preliminar, em obediência às disposições regimentais.
Fundamentação

O Instituto JK, entidade que se pretende declarar como de
utilidade pública, preenche os requisitos estabelecidos pela
Lei ng 5.830, de 1971, c/c o art. 178, 6 5Q, 1 e II do
Regimento Interno.
A referida instituição é pessoa jurídica e funciona há mais
de dois anos. Os membros de sua diretoria são pessoas
idôneas, que nada recebem pelos cargos que exercem.
Entretanto, faz-se necessária a correção do nome da

entidade, com vistas ao aperfeiçoamento do projeto, a qual
faremos por meio de emenda.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.217/93, com a emenda apresentada a seguir.

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

JK - IJK -, com sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -
Célio de Oliveira - Reinaldo Lima - João Marques.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.240/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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o Projeto de Lei ng 1.240/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, tem por objetivo declarar de utilidade pública
a Associação de Apoio à Cultura e ao Meio Ambiente - ACUMA -

com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 4/3/93, vem o projeto a esta comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 103, V, a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A documentação juntada ao processo está em consonância com

o que dispõe a Lei ng 5.830, de 1971. A entidade em questão
apresenta prova de personalidade jurídica, funciona há mais
de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que
exercem.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.240/93.
Sala das Comissões. 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - João

Marques - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.244/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.244/93, do Deputado Amilcar Padovani,

visa a declarar de utilidade pública a Ordem de Assistência
Social Vale do Sol, com sede no Município de Congonhas.
Publicada em 5/3/93, vem a matéria a esta comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem personalidade jurídica e caráter
filantrópico e assistencial. Funciona há mais de dois anos e
sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelo exercício de seus cargos.
Acompanham a proposição os documentos que comprovam o pre-

enchimento dos requisitos contidos na Lei ng 5.830, de 1971.
Conclusão

Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.244/93.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

João Marques - Célio de Oliveira - Reinaldo Lima.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.165/92
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epígrafe pretende declarar de utilidade pública o Lar
Irmã Clara, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Aprovado no lg turno, em 24/3/93, retorna o projeto a esta
comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva, em
obediência ás disposições regimentais.

Fundamentação
O Lar Irmã Clara é uma entidade sem fins lucrativos, que
visa à construção de uma sociedade mais justa,
proporcionando assistência aos menores carentes. Trata-se de
uma instituição merecedora da declaração de utilidade
pública, por congregar objetivos de vital importância para a
comunidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.165/92, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 974/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 974/92, do Deputado Homero Duarte, que

declara de utilidade pública o Conselho Social e Comunitário
de Alpinôpolis - COSCA -, com sede no Município de
Alpinópolis, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação
abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 974/92
Declara de utilidade pública o Conselho Social e

Comunitário de Alpinópolis - COSCA -, com sede no Município
de Alpinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

Social e Comunitário de Alpinópolis - COSCA -, com sede no
Município de Alpinópolis.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Roberto Amaral , Presidente - Ibrahim Jabo, Relator -

Cóssimo Freitas - José Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.070192
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.070/92, do Deputado Roberto Carvalho,
que declara de utilidade pública a Ação Social Ecumênica,
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.070/92
Declara de utilidade pública a Ação Social Ecumênica, com

sede no Município de Belo Horizonte.



305

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social
Ecumênica, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Roberto Amara], Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.089/92
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 1.089/92, do Deputado João Batista, que
declara de utilidade pública a Associação do Bairro Parque
São Geraldo - ABPASGER -, com sede no Município de Uberaba,
foi aprovado no 2Q turno na forma do vencido no 1Q turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.089/92
Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Parque

São Geraldo - ABPASGER -, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
do Bairro Parque São Geraldo - ABPASGER -, com sede no
Município de Uberaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Roberto Amara], Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.095/92
Comissão de Redação

o Projeto de Lei flQ 1.095/92, da Deputada Maria Elvira, que
declara de utilidade pública o Centro Espírita Caridade,
com sede no Município de Dores do Indaiá, foi aprovado no 2
turno, na forma do vencido no lQ turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.095/92
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Caridade,

com sede no Município de Dores do Indaiá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espírita Caridade, com sede no Município de Dores do Indaiá.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Roberto Amara], Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Cóssimo Freitas.
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ATAS

ATA DA 365a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE ABRIL DE 1993

Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento e Amilcar
Padovan 1

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens ngs 337, 338 e 339/93 (Projetos
de Lei ngs 1.345, 1.346 e 1.347/93, respectivamente) -
Ofício ng 50/93 (retirada de tramitação do Projeto de Lei ng
1.042/92), do Governador do Estado - Ofícios diversos -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do ng 1.348 ao
1.350/93 - Requerimentos do ng 4.206 ao 4.213/93 -
Requerimentos dos Deputados Romeu Queiroz (2) e João Marques
- Comunicações: Comunicações das Comissões de Justiça, de
Defesa do Consumidor (2), de Educação e de Direitos e
Garantias Fundamentais e do Deputado José Bonifácio -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto
Carvalho, Bonifácio Mourão, José Leandro, Bené Guedes,
Antônio Carlos Pereira e Antônio Fuzatto - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA) lã Fase: Questão de ordem - Leitura de comunicações
apresentadas - Questão de ordem - Requerimentos:
Requerimento contido no Ofício ng 50/93, do Governador do
Estado; inclusão do Projeto de Lei nQ 1.042/92 em ordem do
dia, para os fins do art. 288 do Regimento Interno -
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz; discursos dos
Deputados Raul Messias, José Militão, Cóssimo Freitas e
Maria Jose. Haueisen; aprovação - Requerimentos dos Deputados
Romeu Queiroz e João Marques; aprovação - 2a Fase: Discussão
e votação de proposições: Votação, no lg turno, do Projeto
de Lei nQ 826/92; aprovação, na forma do Substitutivo no 1 -
Discussão, no 2g turno, dos Projetos de Lei ngs 1.290/93 e
1.015/92; aprovação, na forma do vencido no lg turno -
Suspensão e reabertura dos trabalhos - Discussão e votação
de pareceres de redação final: Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei ngs 1.272 e 1.290/93 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Bonifácio Mourão - Cóssimo Freitas - Dilzon
Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João Marques -
Jorge Eduardo - José Laviola - José Leandro - José Maria
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Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo
Pettersen - Raul Messias - Roberto Luiz Soares - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - 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.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 2o-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Bené Guedes, 3-Secretário, nas funções de 1Q-

Secretário, lê a seguinte correspondência:
MENSAGEM NQ 337/93

Belo Horizonte, 14 de abril de 1993.
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. e, por seu
intermédio, ao exame e deliberação da egrégia Assembléia
Legislativa o incluso projeto de lei, que autoriza a
aquisição de imóvel na cidade de Montes Claros.
O imóvel em apreço, situado em Montes Claros, na Rua Correa
Machado, 865, Centro, é constituído de um prédio com três
pavimentos e respectiva área de terreno, onde, já de algum
tempo, encontra-se instalada e funcionando, mediante
contrato de locaçãc, a 8a Delegacia Regional de Segurança
Pública.
A aquisição é recomendada pelo fato de o imóvel, ao longo
do tempo de seu uso pela SESP, ter sido ampliado e
modificado para sua perfeita adequação ás necessidades do
órgão policial, cumprindo ressaltar, de outro lado, a
inexistência de outro prédio disponível para imediata
ocupação, que satisfaça ás condições e às exigências indis-
pensáveis ao funcionamento desejado.
Na oportunidade, renovo a V. Exa. as expressões de minha

elevada estima e consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.345/93
Autoriza a aquisição de imóvel situado na cidade de Montes

Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir o
imóvel situado na cidade de Montes Claros, na Rua Correa
Machado, 865, Centro, constituído de prédio com três
pavimentos e respectiva área de terreno, de propriedade de
José Arquimedes Câmara.
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Parágrafo único - O imóvel mencionado será adquirido até o
preço máximo apurado em laudo de avaliação da Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - 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. 103, do Regimento Interno.

MENSAGEM NQ 338/93
Belo Horizonte, 14 de abril de 1993.
Exmo, Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. , para ser submetido
ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso
projeto de lei, que dispõe sobre o ensino do 2g grau da
Escola Estadual Dr. Lindolfo Bernardes, de Conquista.
A medida ora proposta tem por objetivo transferir ao Estado
os encargos financeiros decorrentes do funcionamento do
ensino do 2g grau da Escola Estadual Dr. Lindolfo Bernardes,
de Conquista, uma vez que o órgão próprio da Secretaria de
Estado da Educação, após criterioso levantamento, constatou
que aquele município não dispõe de recursos que o habilitem
a continuar custeando as despesas que lhe foram cometidas
pelo art. 2g da Lei ng 4.707, de 4/4/68.
Valho-me da oportunidade para reiterar a V. Exa. as
expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.346/93
Dispõe sobre o ensino do 2g grau de escola da rede estadual

do Município de Conquista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O ensino do 2g grau da Escola Estadual Dr.
Lindolfo Bernardes, do Município de Conquista, passa a
funcionar à conta de dotação orçamentária própria do Estado.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o art. 2g da Lei flQ 4.707, de 4 de abril de
1968.
- 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.

MENSAGEM NQ 339/93
Belo Horizonte, 15 de abril de 1993.
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. , para ser submetido

ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de
lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a permutar
imóvel com o Município de Sacramento.
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A medida cogitada no projeto dá sequência a entendimentos
havidos entre o Estado e o Município de Sacramento, no curso
dos quais ficou estabelecido que a municipalidade
construiria em terreno seu a nova sede da delegacia de
polícia e cadeia pública locais, ficando o Estado, em
contrapartida, com a obrigação de transferir ao município o
imóvel que até então vem abrigando aqueles serviços de
segurança.
Cumprida a parte do Município de Sacramento, com o término

das obras ajustadas, com plena aprovação da Secretaria de
Estado da Segurança Pública, cabe ao Estado providenciar a
transferência do imóvel, ao que ora dou início com o
presente pedido de autorização para a sua alienação.
Nesta oportunidade, renovo a V. Exa. a manifestação do meu

elevado apreço e especial consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.347/93
Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o

Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o
imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído
de terreno medindo aproximadamente 1.500,00m2, e respectiva
benfeitoria, composta de prédio velho com 322,16m2 de área
construída, situado na Praça Cônego Hermógenes, na cidade de
Sacramento, havido por doação, conforme escritura registrada
sob o ng 5.101, do livro 3F, fls. 33, do Cartório de
Registro de Imóveis de Sacramento, por imóvel pertencente ao
Município de Sacramento, constituído por terreno com a área
de 1.425,00m2 e sua benfeitoria, compreendendo prédio novo
com 616,62m2 de área construída, situado na Rua Aníbal
Ferreira Cândido, em Sacramento, havido por escritura
pública de compra e venda registrada no Cartório de Registro
de Imóveis de Sacramento, matrícula 6.119, do livro 2.
Art. 2g - A permuta dar-se-á sem torna para as partes.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

OFÍCIO NQ 50/93
Belo Horizonte, 14 de abril de 1993.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
Tenho a honra de solicitar a V. Exa. a devolução, para
reexame, do Projeto de Lei flQ 1.042/92, pelo qual é o Poder
Executivo autorizado a doar terrenos de propriedade do
Estado à Companhia de Habitação de Minas Gerais - COHAB-MG -

que encaminhei à apreciação dessa Casa através da Mensagem
ng 275, de 14/9/92.



310

Valho-me da oportunidade para reiterar a V. Exa. as
expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

OFÍCIOS
Do Sr. Gilberto Caixeta da Silva, Presidente da Câmara

Municipal de Uberaba, que encaminha requerimento do Vereador
Lauro Guimarães, aprovado por aquela Casa, dando ciência da
moção de repúdio à posição da maioria governista nesta
Assembléia, que, aprovando projeto de reajuste de
vencimentos, concordou com a continuidade do brutal arrocho
salarial imposto aos servidores do Estado.
Do Sr.Celso Falabella de Figueiredo Castro, Presidente do
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais,
agradecendo o recebimento de exemplares do nQ 2 da Revista
do Legislativo e da obra "As Denominações Urbanas de Minas
Gerais".
Do Sr. João Bosco Correa Fernandes, Diretor da
Superintendência Central de Bens Imóveis da Secretaria de
Administração, encaminhando listagem dos imóveis do Estado
no Município de Governador Valadares, em atenção a
requerimento do Deputado Marcos Helênio.
Da Sra. Angélica Siqueira Andrés, Encarregada da Biblioteca
Municipal do Município de Campanha, agradecendo o
recebimento de exemplar do livro As Denominações Urbanas de
Minas Gerais'
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:

PROJETO DE LEI NQ 1.348/93
Declara de utilidade pública o Instituto Histórico e
Geográfico Cidade de Prados, com sede no Município de
Prados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
Histórico e Geográfico Cidade de Prados, com sede no
Município de Prados.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 1993.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Instituto Histórico e Geográfico Cidade de

Prados, localizado naquele município, é uma associação civil
sem fins lucrativos, fundada em dezembro de 1987.
A entidade tem por principal finalidade estimular a
pesquisa e viabilizar estudos e investigações relativas à
história, à geografia, à etnografia, à arqueologia e à
ecologia da região do rio das Mortes.
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A proposição em tela está devidamente instrumentada com os
documentos exigidos pela Lei no 5.830, de 1971.
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública de que se
reveste a entidade, espero contar com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, lflC5O I. do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.349/93
Declara de utilidade pública o Remo Atlético Clube, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Remo
Atlético Clube, 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 Reuniões, 15 de abril de 1993.
Reinaldo Lima
Justificação: O Remo Atlético Clube é uma entidade civil

sem fins lucrativos, fundada em 9/7/74 no Município de Belo
Horizonte, onde tem sede e foro. Trata-se de agremiação
esportiva e recreativa, constituída por tempo indeterminado,
tendo como principal objetivo promover e facilitar a
educação física e cultural de seus associados e de atletas
de futebol amador.
Cumpre ainda salientar que a referida agremiação possui
todos os documentos necessários para que seja declarada de
utilidade pública, razão por que conto com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame pre1ímnar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.350/93
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Divino
Espírito Santo, com sede no Município de Bom Jardim de
Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Beneficente Divino Espírito Santo, com sede e foro no
Município de Bom Jardim de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 1993.
Maria Elvira
Justificação: A Sociedade Beneficente Divino Espírito Santo

é uma associação civil com objetivo de realizar o Natal dos
pobres e angariar recursos como roupas, para serem
distribuídas aos pobres, aos quais presta os seguintes
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benefícios: assistência médica, construção de casas, reparos
nas habitações que se encontrarem em condições precárias e
construção de asilos. Utilizando todos os meios legais para
conseguir recursos, a associação busca atingir seu objetivo,
ou seja, o de amparar os pobres.
De acordo com o atestado fornecido pelo MM. Juiz de Direito

Dr. Jayme Silvestre Coneca Camargo, a sociedade funciona há
mais de dois anos, e seus Diretores não são remunerados pelo
exercício dos cargos, sendo todos eles pessoas idôneas.
Submetemos, pois, à apreciação dos eminentes pares da Casa

este projeto, solicitando-lhes apoio para sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
No 4.206/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas á
realização de reformas nos prédios das seguintes escolas
estaduais: São Francisco, Padre Chico, Modesto de Abreu
Salgado, Dr. José Mesquita Neto, Pedra Branca, Ariadnópolis,
Elisa Rabelo Mesquita, Jatobá e São Tarcísio, no Município
de Campo do Meio. (- A Comissão de Educação.)
No 4.207/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Segurança Pública com
vistas à instalação de uma delegacia no Município de Divisa
Nova. (- A Comissão de Defesa Social
NQ 4.208/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
inclusão do Município de Campo do Meio no programa de
saneamento básico do Governo do Estado.
No 4.209/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Trabalho com vistas á
liberação de verba para reforma da Creche São Domingos
Sávio, no Município de Campo do Meio. (- Distribuídos à
Comissão de Saúde e Ação Social.
No 4.210/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
liberação de recursos para a construção de um campo de
futebol no Município de Campo do Meio. (- A Comissão de
Educação.
No 4211/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
liberação de recursos para obras de saneamento urbano e
rural no Município de Caeté. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social
NQ 4.212/93. do Deputado Simão Pedro Toledo, solicitando

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
a Revma. Madre Ivanise Anacleto Porto pelo seu
cinqüentenário de vida religiosa. (- A Comissão de
Educação.)
No 4.213/93, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja

consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de pesar pelo
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falecimento do Sr. Estéfano Pedro Trad, ex-Vice-Prefeito de
Barbacena. (- A Comissão de Administração Pública.)
Do Deputado Romeu Queiroz (2), solicitando que o Projeto de
Lei ng 1.251/93, do Governador do Estado, seja apreciado em
reunião conjunta das Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e que seja atribuído
regime de urgência à sua tramitação.
Do Deputado João Marques, solicitando seja atribuído regime

de urgência à tramitação do projeto de Lei ng 1.149/92.
COMUNI CAÇOES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Justiça, de Defesa do Consumidor (2), de Educação e de
Direitos e Garantias Fundamentais e do Deputado José
Bonifácio.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Roberto Carvalho, Bonifácio Mourão, José
Leandro, Bené Guedes, Antônio Carlos Pereira e Antônio
Fuzatto proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.

24 PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à la parte, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
parecer e a votação de requerimento. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Questão de Ordem
- O Deputado Gilmar Machado suscita questão de ordem, que

será publicada em outra edição.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que
formalize o documento para que a questão de ordem seja
respondida posteriormente.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Justiça - designação dos seguintes Deputados para
representar a comissão nas audiências públicas regionais:
Região VII - Jequitinhonha: Antônio Júlio e Maria José
Haueisen; Região VIII - Rio Doce: Marcos Helênio e Bonifácio
Mourão; Região VI - Noroeste: Clêuber Carneiro e Wanderley
Ávila; Região II - Zona da Mata: Sebastião Costa e Reinaldo
Lima; Região V - Alto São Francisco: Romeu Queiroz e Elisa
Alves; Região III - Sul de Minas: Célio de Oliveira e
Antônio Pinheiro; Região IV - Triângulo e Alto Paranaíba:
Geraldo Rezende e Anderson Adauto; Região 1 - Metalúrgica e
Campos das Vertentes: Antônio Júlio e Reinaldo Lima; pela
Comissão de Defesa do Consumidor (2) - designação dos
seguintes Deputados para representar a comissão nas
audiências públicas regionais: Região VII - Jequitinhonha:
Marcos Helênio e João Marques; Região VII - Rio Doce: Marcos
Helênio e João Marques: Região VIII - Noroeste: Marcos
Helênio e Roberto Amaral; Região II - Zona da Mata: Antônio
Fuzatto e Maria Elvira; Região III - Sul de Minas: Glycon
Terra Pinto e Antônio Fuzatto; Região V - Alto São
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Francisco: Ajalmar Silva e Wellington de Castro; Região IV -
Triângulo e Alto Paranaiba: Ajalmar Silva e Maria Olivia e
Região 1 - Metalúrgica e Campos das Vertentes: Márcio Mi-
randa e Maria Olivia e aprovação dos Requerimentos ns 4.116
e 4.118/93, ambos do Deputado Tarcísio Henriques, os quais
receberam parecer pela rejeição, e ng 4.126/93, do Deputado
Ronaldo Vasconcelios, que recebeu parecer pela aprovação
(Ciente. Publique-se.); pela Comissão de Educação -
designação dos seguintes Deputados para representar a
comissão nas audiências públicas regionais: Região VII -
Jequitinhonha: Maria José Haueisen e Maria Elvira; Região
VIII -Rio Doce: Maria José Haueisen e Maria Elvira; Região
VI - Noroeste: Wanderley Ávila e Francisco Ramalho; Região
II - Zona da Mata: Baldonedo Napoleão e Célio de Oliveira;
Região V - Alto São Francisco: Gilmar Machado e Elisa
Alves; Região III - Sul de Minas: Ambrósio Pinto e Cóssimo
Freitas; Região IV - Triângulo e Alto Paranaiba: Gilmar
Machado e Elisa Alves: Região 1 - Metalúrgica e Campos das
Vertentes: Francisco Ramalho e Cóssimo Freitas (Ciente.
Publique-se.); pela Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais - designação dos seguintes Deputados para
representar a comissão nas audiências públicas regionais:
Região VII - Jequitinhonha: Adelmo Carneiro Leão e Geraldo
Rezende ; Região VIII - Rio Doce: Adelmo Carneiro Leão e
Geraldo Rezende; Região VI - Noroeste: Adelmo Carneiro Leão
e Márcio Miranda; Região II - Zona da Mata: Adelmo Carneiro
Leão e Márcio Miranda; Região V - Alto São Francisco:
Adelmo Carneiro Leão e Márcio Miranda; Região III - Sul de
Minas: Adelmo Carneiro Leão e Geraldo Rezende; Região IV -
Triângulo e Alto Paranaíba: Adelmo Carneiro Leão e João
Batista; Região 1 - Metalúrgica e Campos das Vertentes:
Márcio Miranda e Adelmo Carneiro Leão (Ciente. Pub'ique-
se.); e pelo Deputado José Bonifácio - falecimento de Nair
Dias da Cruz Gonçalves, ocorrido em Barbacena (Ciente.
Oficie-se.).

Questão de Ordem
- O Deputado Antônio Carlos Pereira suscita questão de

ordem, que será publicada em outra edição.
O Sr. Presidente - Esta Presidência comunica ao ilustre
Deputado que vai examinar o material com a pessoa
responsável pelo programa e depois dará informação a S. Exa.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento contido em oficio do
Governador do Estado, no qual solicita devolução, para
reexame, do Projeto de Lei flQ 1.042/92, que autoriza o Poder
Executivo a doar terreno de propriedade do Estado ã
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB -
MG. Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do
art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita
que, nos termos do inciso III do art. 129 do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, seja o Projeto de Lei no
1.251/93, do Governador do Estado, apreciado em reunião
conjunta das Comissões de Justiça, de Administração Pública



315

e de Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído. Em
votação, o requerimento.
- Os Deputados Raul Messias, José Militão, Cóssimo Freitas
e Maria .José Haueisen proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.
O Sr. Presidente (Deputado Amílcar Padovani) - Em votação,

o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita
regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei ng
1.251/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre o
Gabinete Militar e dá outras providências. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado João Marques, em que solicita que,
ouvido o Plenário, seja atribuído regime de urgência à
tramitação do Projeto de Lei ng 1.149/92, que versa sobre
permuta de imóveis do Estado de Minas Gerais com a
Prefeitura Municipal de Ipatinga, visando à construção do
prédio do fórum daquele município. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lg turno, do Projeto de Lei
ng 826/92, do Deputado Tarcísio Henriques, que estabelece
prazo para inscrição em concurso público. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, com a
Emenda ng 1, que apresentou. A Comissão de Administração
Pública opinou pela aprovação do projeto, com a Emenda nQ 1,
apresentada pela Comissão de Justiça. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que
opina pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo ng
1. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em virtude da aprovação do Substitutivo ng 1, fica
prejudicada a Emenda ng 1. Portanto, está aprovado o Projeto
de Lei ng 826/92, no lg turno, na forma do Substitutivo ng
1. A Comissão de Administração Pública.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.290/93, do

Governador do Estado, que fixa o efetivo da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido no lg turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está aprovado o Projeto de Lei n
1.290/93, na forma do vencido no lg turno. A Comissão de
Redação.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.015/92, do
Deputado Márcio Miranda, que estabelece incentivo para o
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servidor público doar sangue à Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do
projeto, na forma do vencido no 1g turno. Em discussão. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Está, portanto, aprovado, no 2o turno, o
Projeto de Lei ng 1.015/92, na forma do vencido no 1g turno.
À Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos
por 15 minutos, para aguardar que se ultime a preparação dos
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 1.290 e
1.272/93. Estão suspensos os trabalhos por 15 minutos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Estão
reabertos os trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei ng 1.272/93, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos símbolos de vencimentos e
dos proventos dos servidores públicos do Poder Judiciário 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 nQ 1.290/93, do

Governador do Estado, que fixa o efetivo da Policia Militar
do Estado de Minas Gerais 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.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
reunião especial de logo mais, às 20 horas, destinada a
homenagear o Caderno Agropecuário" do jornal Estado de
Minas pelo seu 30g aniversário, e para a ordinária de
debates de amanhã, dia 16, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
Às nove horas e quinze minutos do dia primeiro de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ibrahim Jacob, Gilmar Machado,
Roberto Luiz Soares, Dilzon Melo e Geraldo Rezende (os dois
últimos substituindo aos Deputados Edward Abreu e Mauri
Torres, respectivamente, por indicação das Lideranças do PTB
e do PMDB). Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ibrahim Jacob, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Roberto Luiz Soares que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Logo após, o Presidente
esclarece que esta reunião destina-se a ouvir os Drs.



Roberto Lúcio Rocha Brant, Secretário da Fazenda; Paulo de
Tarso de Almeida Paiva, Secretário do Planejamento e
Coordenação Geral José Saraiva Felipe, Secretário da Saúde;
e Octávio Elísio Alves de Brita, Secretário de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente, ou seus representantes, para que
se esclareça o não-cumprimento do acordo firmado com os
servidores quanto à reclassificação do quadro de servidores
da área de ciência e tecnologia e para se discutir a
defasagem salarial desses servidores. O Presidente verifica,
de plano, a ausência das autoridades convidadas e de seus
representantes e registra a presença de servidores da área
de ciência e tecnologia. Em seguida, determina a
distribuição aos parlamentares de cópias do resumo do estudo
da reclassificação e apresenta requerimento em que solicita,
nos termos do art. 101. inciso VII, do Regimento Interno,
sejam convocados os referidos Secretários para comparecerem
à reunião desta comissão, em data a ser determinada, com a
mesma finalidade. O Deputado Geraldo Rezende indaga do
Presidente se os termos em que foi redigido o requerimento
estão adequados, uma vez que, no seu entendimento, os
Secretários de Estado devem ser convidados e, não,
convocados. Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado
observa que não comparecem, nesta reunião, para a qual foram
convidados, os Secretários nem seus representantes, e que a
presença das autoridades em questão parece ser viável com a
aprovação de requerimento, na forma de convocação, o qual,
depois de aprovado na comissão, fica sujeito a votação do
Plenário. O Deputado Geraldo Rezende insiste em que a
convocação deve ser descartada. O Presidente dá ciência aos
presentes de oficio recebido do Secretário de Estado da
Saúde, no qual comunica a impossibilidade de seu
comparecimento. Informa, também, que assessoria, em
contatos feitos por telefone, não conseguiu confirmar a
presença dos Secretários e que somente o Dr. Ronaldo Azevedo
Carvalho, Secretário Adjunto de Ciência. Tecnologia e Meio
Ambiente dispôs-se a comparecer. Com  a palavra, o Líder do
PTB, Deputado Dílzon Meio, compromete-se, em nome da
Liderança do Governo, a agendar a presença dos Secretários
na próxima reunião ordinária da comissão. O Presidente
submete a proposta do Deputado Dílzon Melo a votação. A
proposta é aprovada, e, logo após, a Presidência comunica
que, em face da aprovação da referida proposta, ele retira
requerimento de sua autoria em que solicita a convocação dos
Secretários acima mencionados. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos colegas,
convoca-os para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1993.
Ibrahim Jacob, Presidente - Edward Abreu - Gilmar Machado.

ATA DA 62a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e trinta e seis minutos do dia sete de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires e
Ronaldo Vasconcelios, membros da comissão supracitada. Faz-
se presente, também, o Deputado Márcio Miranda. Havendo
número regimental e na ausência do Presidente, Deputado
Jorge Hannas, o Vice-Presidente, Deputado Adelmo Carneiro
Leão, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Márcio Miranda que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Não havendo correspondência a ser lida, o
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, esclarece que a
reunião tem por finalidade ouvir o Dr. Aloysio Dias Duarte,
Assessor Jurídico do IPSEMG; a Dra. Elisa de Jesus Pedrosa
Aurélio, representando a Sra. Raimunda Nunes da Silva,
Presidente do SISIPSEMG; a Dra. Célia Camargo Dias Paulo,
membro do Conselho Diretor do IPSEMG, e a Sra. Maria
Christina Côdo Mello Martins, ex-Coordenadora da Seção de
Drogaria do IPSEMG, que discorrerão sobre o fechamento da
farmácia externa do citado instituto, e convida-os para
tomarem assento à mesa. A Presidência passa a palavra ao Dr.
Aloysio Dias Duarte, que pede permissão para expor a questão
dos medicamentos e faz uso de transparências no
retroprojetor. Ele enfoca a luta que vem enfrentando com as
multinacionais e indústrias farmacêuticas e menciona as
providências do Dr. Ubaldo Penna, Presidente do IPSEMG,
quanto à regularização da venda dos medicamentos. Em sua
exposição, ele aborda a questão do orçamento, das compras de
produtos, das notas de empenho, das contratações externas e
mostra como o IPSEMG conseguiu uma redução média de quase
70% sobre o preço de tabela dos produtos, com uma economia
de quase Cr$30.000.000.000,00 para o instituto, embora essa
autorização não tenha sido extensiva à farmácia externa.
Além disso, foram constatadas algumas deficiências na área
administrativa da farmácia, que exigiam soluções para
impedir o abuso na compra e na distribuição dos
medicamentos. Ele esclarece que foi instalado agora um
sistema de informatização para controle do estoque de
medicamentos da farmácia, que irá fornecer informações, em
tempo real, dos produtos vendidos, nome do paciente e do
médico que receitou o medicamento. O Dr. Aloysio afirma que
a farmácia externa deverá ser reaberta brevemente, depois de
passar por uma reformulação administrativa, informatização
dos seus controles, novas regras para formação de estoques e
de distribuição gratuita de medicamentos. Participaram dos
debates todos os parlamentares e convidados presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e parlamentares presentes, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - José Leandro - Jorge Eduardo -

Márcio Miranda - João Marques.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.059/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em
tela dispõe sobre os valores de vencimentos dos cargos dos
membros do Ministério Público e dá outras providências.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria. Em seguida, a Comissão de
Administração Pública concluiu pela sua aprovação, com a
Emenda ng 1, de sua iniciativa.
Agora, vem o projeto a esta comissão, que passa a anal isá-
lo nos limites de sua competência._

A proposição em estudo não apresenta óbice no tocante ao
aspecto financeiro-orçamentário, existindo, todavia, um
ponto, em que seria de bom alvitre uma alteração. O projeto
em causa pretende autorizar o Executivo a abrir crédito
suplementar, desde que observado o disposto no f lg do art.
43 da Lei Federal ng 4.320. No nosso entendimento, melhor
seria que essa exigência se referisse ao citado artigo "in
totum' e não apenas a um de seus parágrafos. Salientamos,
ademais, que o 'caput" do artigo determina condição para
abertura do referido crédito, bem como exigência de
exposição justificada para tal. Assim, visando a aperfeiçoar
o projeto apresentado, propomos a Emenda ng 2, que
transcrevemos no final deste parecer. O projeto em tela,
com essa alteração, está de acordo com a legislação vigente,
não havendo, nos lindes de competência desta comissão, óbice
para sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.059/92, no lQ turno, com a Emenda ng 1, da Comissão
de Administração Pública, e a Emenda ng 2, apresentada por
esta comissão e a seguir transcrita:

EMENDA NQ 2
Suprima-se, no art. 3g, a expressão: ...... lg do ......
Sala das Comissões. 15 de abril de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, Relator
- Raul Messias - Antônio Júlio.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.152/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wilson Pires, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de se fazer constar
nas Carteiras de Identidade a opção do portador de doar
órgãos em caso de morte por acidente de trânsito ou morte
natural
Publicado em 21/11/92, o referido projeto foi distribuído a

esta comissão, para exame preliminar de constitucionalidade,
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nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por escopo o registro, na Carteira
de Identidade, da opção pela doação de órgãos em caso de
morte por acidente de trânsito ou morte natural.
O documento de identidade indica as características
essenciais com que a pessoa se apresenta à sociedade, tais
como o nome, a nacionalidade, a filiação, o estado civil,
bem como a condição de brasileiro naturalizado, quando for o
caso. Indica, ainda, a condição do português beneficiado
pelo Estatuto da Igualdade, que terá inscrito, na sua
Carteira de Identidade, a expressão Nacionalidade
Portuguesa - Decreto ng 70.391, de 12 de abril de 1972'.
Vê-se, pois, que o documento de identidade tem pertinência

com o vocábulo nacionalidade", a que se refere o art. 22,
XIII, da Carta Federal, o qual dá às pessoas, segundo ensina
José Cretella Jr. , situação capaz de as localizar e
identificar na sociedade (Comentários à Constituição
Brasileira de 1988, vol . 3, Editora Forense Universitária,
Rio de Janeiro, 1990.).
A luz do art. 22, XIII, da Constituição da República, a
matéria em exame insere-se na competência privativa da
União, "in verbis"
"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;" (grifo
nosso)
A guisa de informação, trata da espécie a Lei Federal ng
7.116, de 19/8/83. que assegura validade nacional às
Carteiras de Identidade, regula sua expedição e dá outras
providências, e o Decreto Federal ng 89.250, de 27/12/83,
que regulamenta a referida lei, alterado pelo Decreto ng
98.963, de 16/2/90.
Em face do exposto, verificamos que o projeto de lei ora

analisado não se harmoniza com o ordenamento constitucional
em vigor.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela inconstitucio-

nalidade do Projeto de Lei ng 1.152/92.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
João Marques - Reinaldo Lima - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.177/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Sociedade de Educação Integral e de Assistência Social -
SElAS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicada em 3/12/92, vem a proposição a esta comissão,

para exame preliminar, nos termos do Regimento Interno.
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Fundamentação
A documentação juntada ao processo atende às exigências
contidas na Lei ng 5.830, de 6/12/71, c/c o art. 178 do
Regimento Interno desta Casa. Não há, portanto, óbices de
ordem constitucional ou legal à normal tramitação do projeto
em exame.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.177/92, na sua forma original.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - João

Marques - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.184/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.184/92, do Deputado José Militão,
visa a declarar de utilidade pública o Serviço de Amparo,
Recuperação e Assistência Social - SEARAS -, com sede no
Município de Passos.
Publicada em 5/12/92, vem a proposição a esta comissão para

exame preliminar, na forma regimental.
Fundamentação

Trata-se de matéria regulamentada pela Lei nQ 5.830, de
1971, que contém os requisitos indispensáveis à declaração
de utilidade pública de entidades.
A proposição atende a todas as exigências da supracitada
lei, tendo em vista a documentação anexada ao processo.
Entretanto, com vistas ao aperfeiçoamento do projeto, torna-
se necessário alterar a redação do seu art. lg.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.184/92, com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

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

Amparo, Recuperação e Assistência Social - SEARAS -, com
sede no Município de Passos.".
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Reinaldo Lima - João Marques.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.191/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jaime Martins, o projeto de lei em
epígrafe pretende declarar de utilidade pública o Centro
Infantil Belo Horizonte - CIBEL - FUNDAMIGO -, com sede
nesta Capital.
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Ao examinar, preliminarmente, a matéria, a Comissão de
Constituição e Justiça não encontrou óbices à sua normal
tramitação.
Na forma regimental, vem, agora, a esta comissão, para

deliberação conclusiva.
Fundamentação

O Centro Infantil Belo Horizonte tem como finalidade
precipua a assistência social ao menor carente. Para atingir
seus objetivos, a entidade conta com centro de formação
profissional e assistência médica.
Assim, quanto ao mérito, julgamos oportuno que a associação

em exame seja declarada como de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação, no lg turno, do Projeto
de Lei ng 1.191/92, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.210/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei ng
1.210/92 visa a declarar de utilidade pública a Fundação
Assistencial Betesda, com sede no Município de Uberlândia.
Publicada em 19/12/92, vem a matéria a esta comissão, para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 103, V, a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A documentação juntada ao processo está em consonância com
o que dispõe a Lei nQ 5.830, de 1971, c/c o art. 178 do
Regimento Interno desta Casa legislativa, não havendo,
portanto, nenhum impedimento de ordem constitucional e legal
para a tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.210/92.
Sala das Comissões. 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

João Marques - Reinaldo Lima.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.215/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Educativa e Cultural de Igarapé, com sede naquele
município.
Publicado em 18/2/93, veio o projeto a esta comissão para

exame preliminar, nos termos regimentais.
Fundamentação
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De acordo com a documentação juntada ao processo, o projeto
em tela atende aos requisitos necessários á declaração de
utilidade pública de entidades, estabelecidos pela Lei ng
5.830, de 1971.
Torna-se, entretanto, necessário corrigir a denominação da

entidade, acrescentando-se-lhe a sigla ASSEGIG.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.215/93, com a Emenda flQ 1, abaixo transcrita.

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

Educativa e Cultural de Igarapé - ASSEGIG -, com sede no
Município de Igarapé.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.

 

Antônio Júlio, Presidente - Cêlio de Oliveira, Relator -
Reinaldo Lima - João Marques.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.216193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o Projeto de Lei ng
1.216/93 objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Sobrália, com sede no Município
de Sobrália.
Publicado em 18/2/93, vem o projeto a esta comissão, para
exame preliminar, nos termos do art. 103, V, a, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A documentação juntada ao processo encontra-se em
consonância com as exigências da Lei ng 5.830, de 1971,
satisfazendo a entidade em apreço aos requisitos
indispensáveis à declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.216/93, na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
João Marques - Reinaldo Lima - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.219/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei ng 1.219/93 visa a declarar de utilidade pública a
Creche Criança Feliz do Bairro Industrial, com sede no
Município de Contagem.
Em obediência aos trâmites regimentais, o projeto foi
publicado em 18/2/93 e vem a esta comissão para exame
preliminar.
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Fundamentação
Em face da legislação específica e do disposto no f 5Q do
art. 178 do Regimento Interno, o projeto encontra-se
corretamente instruido.
A Creche Criança Feliz do Bairro Industrial é uma
associação filantrópica, funciona há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. Além
disso, a entidade apresentou documentação comprovando
possuir personalidade

 

 jurídica, não havendo, portanto,
nenhum óbice ao reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.219/93.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -

Cêlio de Oliveira - Reinaldo Lima - João Marques.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.221/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei flQ 1.221/93, do Deputado José Bonifácio,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Assistência ao Idoso Carente de Andrelândia,
com sede naquele município.
Publicado em 18/2/93, veio o projeto a esta comissão para

exame preliminar, nos termos regimentais.
Fundamentação

A entidade a que se refere o projeto tem como finalidade a
assistência social ao idoso carente. A vista dos documentos
apresentados, observa-se que a entidade atende às exigências
da Lei nQ 5.830, de 1971, que fixa os requisitos
necessários à declaração de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.221/93.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -

João Marques - Reinaldo Lima - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.224/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Elmo
Braz, visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Theodórica, com sede no Município de Pequeri.
Na forma regimental, foi o projeto distribuído a esta

comissão, para exame preliminar.
Fundamentação
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De acordo com a documentação juntada ao processo, a
entidade em exame atende aos requisitos necessários à
declaração de utilidade pública, estabelecidos pela Lei ng
5.830, de 1971. Inexistem, portanto, óbices à normal
tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.224/93.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -
Célio de Oliveira - João Marques - Reinaldo Lima.

PARECER PARA

Comissão

O Projeto de Lei n
por objetivo declarar
Pestalozzi de Pequeri,
Publicado em 19/2/93
exame preliminar, nos
Regimento Interno.

Fundamentação
A documentação juntada ao processo está em consonância com

o que dispõe a Lei ng 5.830. de 1971. A entidade tem prova
de personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, _e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelos cargos que exercem.
Entretanto, faz-se necessária uma correção do nome da

entidade, com vistas ao aperfeiçoamento do projeto, a qual
faremos por meio de emenda.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.225/93, com a Emenda ng 1, apresentada a seguir.

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

Pestalozzi de Pequeri, com sede no Município de Pequeri..
Sala das Comissões. 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -

Célio de Oliveira - Reinaldo Lima - João Marques.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.067/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.067/92. do Deputado Paulo Carvalho,

que declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da
Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.225/93

de Constituição e Justiça
Relatório

1.225/93, do Deputado Elmo Braz, tem
de utilidade pública a Sociedade

com sede no Município de Pequeri.
vem o projeto a esta comissão, para
termos do art. 103, V, a, do
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Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redaçãc
abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.067/92
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, com sede no Município
de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 abril de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.077/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.077/92, do Deputado Geraldo Rezende,

que declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos
de Uberlândia e Região, com sede no Município de Uberlândia,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI No 1.077/92
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de

Uberlândia e Região, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Diabéticos de Uberlândia e Região, com sede no Município
de Uberlândia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Cóssimo Freitas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.082/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.082/92. do Deputado Milton Salles,
que declara de utilidade pública a Associação da Santa
Infância de Uberaba - ASSINUB -, com sede no Município de
Uberaba, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no l
turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.082/92
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Declara de utilidade pública a Associação da Santa
Infância de Uberaba - ASSINUB -, com sede no Município de
Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
da Santa Infância de Uberaba - ASSINUB -, com sede no
Município de Uberaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Ibrahim Jacob, Relator -

Cóssimo Freitas - José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.111/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.111/92, da Deputada Maria Olivia, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Bela Vista - ASCOMBEVIS -, com sede no
Município de Santo Antônio do Monte, foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lg turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.111/92
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Bela Vista - ASCOMBEVIS -, com sede no
Município de Santo Antônio do Monte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Bela Vista - ASCOMBEVIS
-, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Cornissões,6 de abril de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.112/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.112/92, de autoria da Deputada Maria
Olivia, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Chico Miranda, com sede
no Município de Lagoa da Prata, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.112/92
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

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

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO

NQ 4.072/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, vem à Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epígrafe, apresentado em
23/3/93 e publicado no "Diário do Legislativo do dia 25 do
mesmo mês.
Postula S. Exa. sejam solicitadas ao Secretário da Fazenda
informações acerca da evolução mensal, a partir de 1986, do
percentual da receita pública utilizado para pagamento de
vencimentos aos servidores públicos estaduais.
Pleiteia, ainda, o parlamentar sejam os referidos ser-

vidores relacionados por órgãos e entidades da administração
pública estadual e pelos cargos ocupados dentro da estrutura
de cada órgão ou entidade.

Fundamentação
A matéria em exame situa-se no domínio da competência
privativa da Assembléia Legislativa, ex-vi do art. 62,
XXXI, da Constituição do Estado, que determina:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.
A proposição embasa-se, ainda, nos termos do art. 54, 2,
da Carta Estadual, a seguir transcrito:

Art. 54 - ..................
2g - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário

de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.
o requerimento está sujeito à apreciação do Plenário,
conforme determina o art. 245, XII, do Regimento Interno, a
qual deve ser precedida de parecer da Mesa, nos termos dos
arts. 246 e 80, VIII, 'd, do aludido estatuto.
Estabelece a Constituição do Estado, no art. 27, que a

despesa com o pessoal ativo e com o inativo deve submeter-se
aos limites fixados em lei complementar federal, ou seja, na
lei de que cogita o art. 169 da Constituição Federal. Até a
promulgação dessa norma, prevalece o disposto no art. 38 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta
Magna, o qual estabelece que os Estados não poderão
despender com pessoal mais do que 65% do valor das
respectivas receitas correntes.
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Pelo requerimento em exame, procura-se avaliar o cum-
primento, por parte do Estado, de comando de natureza cons-
titucional, razão por que identificamos em seu conteúdo
caráter de elevado interesse público.
Julgamos necessário apresentar emenda, a seguir redigida,
em que se substitui a expressão salários dos por ven-
cimentos aos, considerando que a proposição se refere aos
servidores públicos estaduais da administração direta, das
autarquias e das fundações públicas.
Excluem-se do entendimento da proposição os empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, por
não serem essas entidades de direito público, não se
submetendo ao disposto nos artigos constitucionais
supracitados.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

ng 4.072/93, com a emenda a seguir apresentada:
EMENDA NQ 1

 

Na proposição em epígrafe, substitua-se a expressão
salários dos" por "vencimentos aos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de abril de
1993.
José Ferraz, Presidente - Roberto Carvalho, Relator -
Elmiro Nascimento - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Rêmolo Aloise.
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ATAS

ATA DA 366a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE ABRIL DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) - 1
Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Requerimentos do ng
4.214 ao 4.229/93 - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado
Raul Messias - 2a Fase - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h15min, comparecem os Deputados:
Elrniro Nascimento - José Militão - Sebastião Helvécio -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aliton Vilela -
Ajalmar Silva - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio
Pinheiro - Bonifácio Mourão - Ermano Batista - Geraldo
Santanna - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Leandro - Maria
Olivia - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Raul Messias -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

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

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lê Fase
Ata

- O Deputado Tarcisio Henriques, 2g-Secretário "ad hoc',
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para a la fase do Pequeno Expediente.

Apresentação de Proposições
- São encaminhadas á Mesa, nesta oportunidade, as seguintes

proposições:
REQUERIMENTOS

NQ 4.214/93, do Deputado Raul Messias, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da RURALMINAS, para que
forneça uma relação dos beneficiados, públicos e
particulares, com a perfuração de poços artesianos durante o
ano de 1992.
NQ 4.215/93, do Deputado Raul Messias, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário dos Transportes para que
forneça uma relação dos beneficiados, públicos e
particulares, com a perfuração de poços artesianos durante o
ano de 1992.

330



331

Ng 4.216/93, do Deputado Raul Messias, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura, para que
forneça uma relação dos beneficiados, públicos e
particulares, com a perfuração de poços artesianos durante o
ano de 1992.
Ng 4.217/93, do Deputado Raul Messias, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COMIG, para que forneça uma
relação dos beneficiados, públicos e particulares, com a
perfuração de poços artesianos durante o ano de 1992.
Ng 4.218/93, do Deputado Raul Messias, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG para que forneça
uma relação dos beneficiados, públicos e particulares, com a
perfuração de poços artesianos durante o ano de 1992. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)
Ng 4.219/93, do Deputado Edward Abreu, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG para que seja autorizado o reinicio da
pavimentação da Rodovia MG-060 no trecho que liga Abaeté-
Paineiras-Biquinhas e Morada Nova de Minas.
Ng 4.220/93, do Deputado Edward Abreu, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG para que seja autorizado o início da pavimentação
do trecho da rodovia que liga os Municípios de Jacutinga e
Monte Sião.
Ng 4.221/93, do Deputado Edward Abreu, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG para que seja autorizada a construção de um trevo
ligando a BR-491 e a avenida de acesso ao distrito
industrial de Guaxupé. (- Distribuídos ã Comissão de
Administração Pública.)
Ng 4.222/93, do Deputado Edward Abreu, solicitando seja
formulado apelo ao GOv3rnadOr do Estado e ao Secretário de
Assuntos Municipais com vistas à inclusão do Município de
Abaeté no Programa de Distritos Industriais de 1993. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)
Ng 4.223/93. do Deputado Edward Abreu, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG a fim de que sejam tomadas as providências
necessárias à continuidade das obras de pavimentação do
trecho da rodovia que interliga os Municípios de Abaeté,
Cedro do Abaeté e Tiros.
Ng 4.224/93, do Deputado Edward Abreu, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas à pavimentação da rodovia que liga
Jacutinga à divisa de São Paulo.
Ng 4.225/93, do Deputado Edward Abreu, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas à construção e à
colocação de pilares de ponte no rio Indaiá, Município de
Biquinhas.
Ng 4.226/93, do Deputado Edward Abreu, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas a providências para o inicio das obras
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de pavimentação do trecho da rodovia que liga
Albertina/Jacutinga - divisa com São Paulo.
NQ 4.227/93, do Deputado Edward Abreu, solicitando seja

encaminhado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG a fim de que sejam tomadas as providências
necessárias à continuação das obras de pavimentação do
trecho da rodovia que liga Tiros-Matutina-Entroncamento MG-
235 (São Gotardo).
Ng 4.228/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à
instalação de uma agência daquele Banco na cidade de
Ser i ti nga.
NQ 4.229/93, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado a fim de que se
recomende ao Secretário do Planejamento um estudo cuidadoso
sobre o parque frigorífico de Minas Gerais, analisando-se as
causas do encerramento de suas atividades e as
conseqüências para a economia mineira. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)

Oradores Inscritos
- O Deputado Raul Messias profere discurso, que será

publicado em edição futura.
2a Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da ia parte da reunião,
destinada à leitura de comunicações e a pronunciamento de
Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo comunicações a serem feitas
nem oradores inscritos para a 2a fase, a Presidência encerra
a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de segunda-feira, dia 19, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As dezesseis horas e quinze minutos do dia treze de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ibrahim Jacob, Edward Abreu e Gilmar
Machado, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ibrahim Jacob, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Edward Abreu que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Logo após, o
Presidente esclarece que a reunião destina-se a indicar os
representantes da comissão para participarem das audiências
públicas regionais nas macrorreglões do Estado, conforme o
disposto na Resolução nQ 5.117/92, e passa a palavra ao
Deputado Gilmar Machado, que pleiteia sua indicação para
representar esta comissão nas regiões Vale do Rio Doce,
Noroeste, Alto São Francisco e Triângulo. Com a palavra, o
Deputado Edward Abreu solicita informações sobre os
municípios que compõem cada uma das oito macrorregiões. O
Presidente determina à assessoria que providencie tais
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informações e suspende a reunião por cinco minutos. Logo
após, o Presidente reabre a reunião e passa a palavra ao
Deputado Edward Abreu, que postula sua indicação para as
regiões Alto São Francisco, Sul de Minas e Metalúrgica e
Campos das Vertentes. O Presidente dispõe-se a representar a
comissão nas regiões Rio Doce, Zona da Mata e Metalúrgica _e
Campos das Vertentes e esclarece que, provisoriamente, estão
indicados os Deputados de acordo com as regiões para as
quais se manifestaram, mas, na próxima reunião, com a
presença dos demais membros desta comissão, espera que sejam
definidos os representantes para todas as macrorregiões do
Estado. Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado solicita
agilização no sentido de agendar a data da visita desta
comissão à Universidade Federal de Uberlândia, prevista para
o mês de maio. O Presidente determina à assessoria que faça
os contatos necessários para a referida visita. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
Ibrahim Jacob, Presidente - Gilmar Machado - Edward Abreu -

Tarcísio Henriques.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO NQ 25/92

Comissão Especial
Relatório

Subscrita por mais de 1/3 dos membros desta Casa e tendo
como primeiro signatário o Deputado Tarcísio Henriques, a
Proposta de Emenda à Constituição ng 25/92 objetiva a
supressão do art. 141 da Constituição do Estado.
Recebida e publicada, permaneceu a proposição em poder da
Mesa, pelo prazo de três dias, para receber emenda,
cumprindo a preceituação do art. 209, "caput, do Regimento
Interno.
Findo o supracitado prazo, foi a matéria encaminhada a esta
Comissão Especial, para receber parecer, que passamos a
fundamentar nos termos que se seguem.

Fundamentação
O art. 141 da Constituição mineira preceitua a livre
nomeação, pelo Governador do Estado, do Chefe de Policia
Civil, impondo, ao mesmo tempo, uma restrição: que a escolha
recaia sobre um dos integrantes, em atividade, da classe
final da carreira de Delegado de Polícia.
Alega o primeiro signatário da proposição que ora
examinamos, pelo que se pode extrair da justificação que a
acompanha, que a criação do cargo de Chefe de Policia Civil,
e, bem assim, as condições de seu provimento, foram
motivadas pela reivindicação da classe dos policiais civis
junto à Assembléia Constituinte Estadual de 1988/1989.
Conforme palavras do Deputado, tal manobra 'acabou levando
os Constituintes a criar a figura de Chefe de Polícia Civil,
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que não existe, mas que, por interesses menores, é comparada
à de Secretário de Estado da Segurança Pública.
Há de ressaltar, de início, que a norma do supracitado
dispositivo constitucional regulamenta uma outra, inserida
no art. 139 da Carta mineira, a qual prescreve ser a Policia
Civil "órgão permanente do Poder Público, dirigido por
Delegado de Policia de carreira (Grifos nossos.).
Observe-se, ainda, que a regra do mencionado art. 139 nada
mais é que a positivação, no direito constitucional
estadual, do preceito contido no 4Q do art. 144 da
Constituição da República, já que esse último dispositivo
constitui norma de pré-ordenação para a organização das
policias civis estaduais.
Em decorrência disso, mesmo que suprimíssemos o art. 141 da
Lei Maior de Minas, preceptivo constitucional que possui
tão-somente o condão de regulamentar as regras constantes
nos arts. 144, 4g, da Constituição Federal, e 139 da
Constituição Estadual, ainda assim subsistiria o princípio
da nomeação do dirigente da Policia Civil dentre Delegados
de Polícia de carreira.
Parece-nos inócua, portanto, a medida objetivada pela

proposição em apreço.
Conclusão

Pelas razões acima expostas, somos pela rejeição da
Proposta de Emenda à Constituição ng 25/92.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Ibrahim Jacob, Presidente - Eduardo Brás, Relator -

Antônio Júlio - João Marques - Ivo José - Jorge Hannas -
Sebastião Costa - Márcio Miranda - Ambrósio Pinto - Ronaldo
Vasconcellos - Roberto Amaral.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 840/92

Comissão de Defesa Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 840/92, de autoria do Governador do
Estado, enviado a esta Casa por meio da Mensagem ng 227/92,
contém normas de execução penal
Publicada em 22/5/92, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade, com as
Emendas do ng 1 ao li.
Agora, nos termos do art. 195, c/c 05 arts. 103 e 201 do
Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão de Defesa
Social, para a sua apreciação quanto ao mérito.

Fundamentação
A deficiência do sistema penitenciário no Pais, fato por
demais conhecido e divulgado, há muito tempo exige soluções.
Modernamente, a execução penal tem como finalidade precipua
a reabilitação do criminoso, e não apenas a sua punição,
como ocorria em épocas remotas.
A sociedade interessa que o indivíduo, após a sua
permanência em qualquer estabelecimento penal, venha a
reintegrá-la de forma útil e proveitosa. Para que tal
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aconteça, porém, cumpre que uma série de medidas sejam
efetivamente adotadas.
O projeto de lei em tela aborda, de forma abrangente, todos
os aspectos referentes à execução penal. Um deles, de
importância fundamental, é a individualização da pena, que é
direito constitucionalmente assegurado aos sentenciados.
Da mesma forma, a necessidade do trabalho penitenciário, os
contatos com a família, a instrução e os cursos profis-
sionalizantes, o regime disciplinar, o direito à assistência
médica e odontológica, são também disciplinados na
proposição.
Aborda, ainda, o projeto a parte referente aos órgãos de

execução penal.
Entendemos que, para aperfeiçoamento da proposição, deva
ser inserida emenda na parte atinente às seções de segurança
reforçada. Trata-se de medida necessária à segurança dos
demais detentos e de interesse da sociedade em geral, já que
visa a manter apartados e sob maior vigilância os
sentenciados considerados de alta periculosidade e difícil
recuperação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 840/92, com as Emendas do ng 1 ao 11, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda ng
12, abaixo transcrita.

EMENDA NQ 12
Acrescente-se ao art. 75 o seguinte lg, transformando-se

o parágrafo único no 2g.
"Art. 75 - .....................

lg - Será obrigatória a existência das seções previstas
no caput para a guarda de condenados que forem con-
siderados de alta periculosidade e de difícil recuperação..
Sala das Comissões, 14 de abril de 1992.
Francisco Ramalho, Presidente - Homero Duarte, Relator -

Geraldo da Costa Pereira.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 942/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio WJlio, o projeto de lei em
epígrafe objetiva liberar o Governo da União dos encargos
incidentes sobre a área do terreno que lhe foi doado para a
construção de um quartel do Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva.
Publicado no "Minas Gerais" do dia 4/7/92, o referido
projeto foi distribuído a esta comissão para receber
parecer preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103.
V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Pretende a proposição em tela autorizar o Poder Executivo

a liberar o Governo Federal dos encargos incidentes sobre o
terreno que lhe foi doado por via do Decreto-Lei ng 1.411,
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de 9/11/45, com o encargo de se construir, no local, o
quartel do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva.
Á guisa de informação, registre-se que o Estado de Minas
Gerais estava sob a intervenção do Governo Federal na data
do referido decreto. Além disso, cumpre ressaltar que na
escritura de doação do referido imóvel ficou estabelecida a
cláusula de reversão da coisa doada ao patrimônio do doador
se não fosse aplicada ao fim mencionado ou desaparecesse o
objetivo que no momento se teve em vista.
A autorização legislativa é uma exigência imposta na Carta

mineira para os casos de alienação de bens imóveis públicos.
Nesse passo, qualquer modificação concernente à doação de

que trata o supracitado decreto depende de lei autorizadora.
Convém, pois, trazermos à colação os arts. 18, caput, e

62, XXXIV, da Constituição Estadual, "in verbis:
Art. 18 - A aquisição de bem imóvel, a título oneroso,

depende de avaliação prévia e de autorização legislativa,
exigida ainda, para a alienação, a licitação, salvo nos
casos de permuta e doação, observada a lei (grifos nossos);
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXIV- aprovar, previamente,a alienação ou a concessão de
terra pública, ressalvando o disposto no art. 247,
Analisando-se os aspectos formais relativos à tramitação do
projeto em pauta, observamos que eles atendem aos ditames da
ordem jurídica e constitucional vigente.
Por outro lado, o projeto, além de conter vícios de técnica
legislativa, objetiva autorizar a liberação de área
remanescente, enquanto esta, segundo informações prestadas
pelo Cel . Duarte, Comandante do Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva -CPOR-, já não mais existe, encontrando-
se toda a área doada com edificações, razão que nos leva a
aprimorar a proposição mediante substitutivo.

Conclusão
Concluímos pela constitucionalidade do Projeto de Lei n

942/92, na forma do Substitutivo ng 1, abaixo redigido.
SUBSTITUTIVO Nç 1 AO PROJETO DE LEI

NQ 942/92
Autoriza o Poder Executivo a liberar o Governo da União dos
encargos incidentes sobre a área do terreno que lhe foi
doado para construção de um quartel do Centro de Preparação
de Oficiais da Reserva.
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar o
Governo da União dos encargos relativos ao terreno a este
doado para a construção de um quartel do Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva, situado no Bairro da
Pampulha, nesta Capital, com área total de 827.225,00m2, nos
termos do art. l Q do Decreto-Lei ng 1.411, de 9 de novembro
de 1945.
Art. 2Q - A autorização de que trata o artigo anterior
constará na escritura pública de doação do respectivo
terreno.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Reinaldo Lima - João Marques.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.168/92

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

De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, o projeto de
lei em tela propõe seja declarado de utilidade pública o
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento - CPCD -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, com a Emenda
ng 1, e vem, agora, a esta comissão, para o lg turno de
deliberação conclusiva, cumprindo os trâmites regimentais.

Fundamentação
O Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento - CPCD - é
uma entidade não governamental de direito privado, sem fins
lucrativos. Foi criado para atuar nas áreas de educação
popular e de desenvolvimento comunitário, e tem a cultura
como instrumento de ação institucional e pedagógica.
Segundo os princípios norteadores do trabalho da entidade,
a cultura deve ser priorizada na definição e formulação das
políticas de desenvolvimento local, regional e nacional.
Considera-se que o desenvolvimento deve ter como
pressupostos a harmonia e a preservação das relações
sociocul turai s.
Pela ação que busca desenvolver, a entidade faz-se
merecedora da pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.168/92, com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

 

PARECER PARA
 

1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.206/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei ng
1.206/92 visa a declarar de utilidade pública o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Luz, com sede no Município de
Luz.
Em obediência aos trâmites regimentais, a proposição foi

publicada em 18/12/92 e vem a esta comissão, para exame
preliminar.

Fundamentação
A proposição tem amparo na Lei ng 5.830, de 1971, que
estabelece os requisitos para a declaração de utilidade
pública de entidades, atendidos pelo sindicato, conforme
comprova a documentação apresentada.
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A entidade tem personalidade jurídica, funciona há mais de
dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.206/92.
Sala das Comissões. 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - João

Marques - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.208/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.208/92, do Deputado José Ferraz, tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Asilo São
Vicente, com sede no Município de Patrocínio.
Publicado em 19/12/92, vem o projeto a esta comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 103, V, a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A documentação juntada ao processo está em consonância com

o que dispõe a Lei ng 5.830, de 1971. A entidade tem prova
de personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelos cargos que exercem.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.208/92.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Reinaldo Lima, Relator - João

Marques - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.274/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de
Lei flQ 1.274/93 tem por escopo declarar de utilidade pública
a Associação Comunitária de Assistência Social Paraopebense,
com sede no Município de Paraopeba.
Publicado em 25/3/93, 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
Tendo em vista a legislação específica e o disposto no art.
178 do Regimento Interno, o processo está corretamente
instruído.
A referida entidade funciona há mais de dois anos e
apresenta comprovação de personalidade jurídica. Sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que nada recebem
pelo exercício de seus cargos.
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Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela cons-
titucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.274/93.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Célio de Oliveira - Reinaldo Lima - João Marques.

PARECER PARA O 2Q TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NQ 29/92

Comissão Especial
Relatório

A proposta de emenda à Constituição em epígrafe, subscrita
por 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo como
primeiro signatário o Deputado José Militão, acrescenta ao
art. 36 da Constituição Estadual parágrafo em que se
considera, para efeito de aposentadoria dos servidores que
menciona, a contagem do tempo de serviço por eles prestado
em delegacia regional de ensino, na Secretaria de Estado da
Educação ou no Conselho Estadual de Educação como de efetivo
exercício no magistério, desde que observadas as condições
indicadas no texto da proposição.
Aprovada no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1,
retorna a matéria a esta comissão, para receber parecer para
o 2g turno.
Apresentamos anexa a redação do vencido, que, nos termos do
art. 196, lo, do Regimento Interno, é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
A proposta de emenda à Constituição em estudo pretende seja

o tempo de serviço prestado por especialistas de educação e
por professores nas delegacias regionais de ensino, no
Conselho Estadual de Educação, nas Secretarias de Estado,
nos Gabinetes do Governador e do Vice-Governador e em
unidades estaduais de ensino contado proporcionalrnente, para
efeito de aposentadoria, como de efetivo exercício no
magistério, desde que referente a período anterior à data da
promulgação da Constituição Estadual.
A proposição tem como escopo garantir aos referidos
servidores situação adquirida anteriormente à vigência da
Constituição Federal, quando eram titulares do direito à
contagem de tempo para aposentadoria especial concedida à
classe de professor e que o Constituinte Estadual procurou
preservar no art. 286 e no art. 42 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Carta Estadual, ambos
julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Pretende-se, portanto, com a proposta de emenda à

Constituição ora examinada, que o tempo de serviço daqueles
servidores do Quadro do Magistério exercido em atividades
que não as exclusivas da docência e havido até a data da
promulgação da Constituição Estadual seja contado
proporcionalmente como se de professor fosse.
Entretanto, é imperativo que se faça uma correção na
redação do vencido no lg turno que, ao referir-se a
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especialistas de educação, denominação com que essa classe
do Quadro do Magistério aparece na Constituição e no
Estatuto do Magistério, sendo, também, a forma consagrada
pelo uso, emprega a expressão especialistas em educação.
Propõe-se, pois, para resolver esse problema, a Emenda ng
1, redigida ao final do parecer.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição ng 29/92, no 2g turno, na forma do
vencido no lg turno, juntamente com a Emenda ng 1 ora
proposta.

EMENDA No 1
Substitua-se a expressão especialistas em educação" pela

expressão "especialistas de educação.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
Eduardo Brás, Presidente - Tarcísio Henriques, Relator -
Jorge Eduardo - Hely Tarquínio - Francisco Ramalho - José
Maria Pinto - Edward Abreu - Sebastião Costa.

Redação do Vencido no lQ turno
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

No 29/92
Acrescenta parágrafo ao art. 36 da Constituição do Estado

de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - O art. 36 da Constituição do Estado de Minas

Gerais fica acrescido do seguinte parágrafo:
".Art. 36 - .......................

- O tempo de serviço prestado por especialistas em
educação e por professores em delegacias regionais de
ensino, no Conselho Estadual de Educação, nas Secretarias de
Estado, nos Gabinetes do Governador e do Vice-Governador e
em unidades de ensino estaduais, inclusive em cargo em
comissão, é contado proporcionalmente, para efeito de
aposentadoria, como de efetivo exercício no magistério,
desde que anterior à data da promulgação desta
Constituição.".
Art. 2g - Esta emenda à Constituição entra em vigor na

data de sua publicação.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.164/92

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

O Projeto de Lei ng 1.164/92, do Deputado Ronaldo
Vasconceilos, tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação de Pais, Mestres e Amigos da Escola Estadual
Pandiá Calógeras, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovada no lg turno, sem emendas, retorna a matéria a esta
comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação



341

A entidade em tela tem pautado sua atuação na defesa das
reivindicações dos alunos da Escola Estadual Pandiá
Calógeras, de renomada tradição em nossa Capital.
Dessa forma, contribui de forma sensível para o
desenvolvimento dos educandos, a par de empreender constante
luta pela maior qualidade do ensino.
Acreditamos, pois, ser merecedora da declaração de
utilidade pública que a proposição em estudo pretende
outorgar-lhe.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos favoravelmente à aprovação
do Projeto de Lei ng 1.164/92, no 2Q turno, em sua forma
original.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.272/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, a proposição em epígrafe dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos símbolos de vencimento e
dos proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras
providências.
No lg turno, foi o projeto aprovado, com as Emendas do ng 1

ao 3.
Agora, nesta fase regimental, volta a matéria a esta
comissão, a fim de ser examinada no 2g turno e para que se
elabore a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme já tivemos oportunidade de nos manifestar, a
proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário para sua aprovação. As despesas com
a execução das medidas nela propostas correrão por conta dos
créditos orçamentários consignados ao Poder Judiciário, não
causando, pois, impacto ao Orçamento do Estado. A medida
merece, portanto, prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.272/93, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, Relator -
Raul Messias - João Marques.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.272/93*

Dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos
de vencimento e dos proventos dos servidores do Poder
Judiciário e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Os Quadros de Pessoal das Secretarias dos
Tribunais de Justiça, de Alçada e de Justiça Militar e dos
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servidores da Justiça de Primeira Instância são os
constantes nos Anexos de 1 a V desta lei com a composiçãc
numérica neles indicada.
Art. 2g - Os valores dos símbolos e dos padrões de

vencimento dos cargos dos quadros de pessoal mencionados nc
art. lg passam a ser os constantes nos Anexos de VI a IX
desta lei, observadas as datas de vigência neles indicadas.
Art. 3g - Ficam reajustados, na forma do artigo anterior e

nos mesmos critérios e datas de vigência:
- Os proventos do servidor aposentado em cargos dos

Quadros de Pessoal do Poder Judiciário e os que tenham por
base vencimento de cargos dos mesmos quadros, observados os
valores constantes nos anexos referidos no artigo anterior
para igual categoria em atividade;
II - Os proventos do servidor não remunerado da Justiça de

Primeira Instância.
Art. 4g - Os valores constantes nos Anexos de VI a IX desta
lei incorporam o percentual da Gratificação de Atividade
Judiciária acrescido pela Resolução Ng 119 -TJMG, de 27 de
abril de 1989.
Parágrafo único - O remanescente da referida vantagem

manterá a natureza e as características definidas em lei e
em regulamento próprio.
Art. 5g - Aplica-se aos servidores do Poder Judiciário do
Estado de Minas Gerais o disposto no art. 10 da Lei no
10.120, de 29 de março de 1990.
Art. 6g - No primeiro provimento dos cargos de Direção e de
Assessoramento Superior com lotação na área de informática,
vagos na data de publicação desta lei, a prova de
capacitação técnica dispensa o requisito de escolaridade,
sendo exigida, no caso, comprovação de notório saber por
parte do indicaCo.
Parágrafo único - Para a apuração do notório saber de que
trata o caput deste artigo, exige-se a comprovação de, no
mínimo, 3 (três) trabalhos técnicos na área, publicados, e
de experiência por período superior a 5 (cinco) anos em
cargos ou empregos similares ao que vier a ser ocupado pelo
indicado.
Art. 7g - Os lg e 3g do art. 7g da Lei ng 10.539, de 5
de dezembro de 1991 passam a vigorar com a seguinte
redação:
'Art. 7 - ...........................
lg - O regime de trabalho de que trata este artigo, a

partir de lg de março de 1992, caracteriza-se pela execução
de tarefas fora do expediente ordinário e pela prestação de
serviços em caráter especial, vantagem esta devida e
calculada até o limite de 50 (cinqüenta) pontos percentuais
de acordo com as condições e critérios previstos em
regulamento próprio.

3g - A percepção da vantagem prevista neste artigo é
incompatível com o recebimento das gratificações especial e
de tempo integral e com a remuneração ou proventos de cargo
de provimento em comissão, salvo quanto aos cargos de
Assistente Especializado e de Assistente Auxiliar, quando
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lotados em Gabinete ou no efetivo exercício das funções de
Motorista, nos termos de regulamento.".
Art. 8g - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Poder
Judiciário do Estado.
Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a lg de janeiro de
1992, observadas as demais datas de vigência nela indicadas.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
Diário do Legislativo" de 20/4/93.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.088/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.088/92, do Deputado Anderson Adauto,
que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros do
Bem no 120, com sede no Município de Uberaba, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.088/92
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros do
Bem no 120, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Obreiros do Bem no 120, com sede no Município de
Uberaba.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Ibrahim Jacob. Relator - José

Maria Pinto - Cõssimo Freitas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.098/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.098/92. da Deputada Maria Elvira, que
declara de utilidade pública o Centro Social São José, com
sede no Município de Nepomuceno, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

abaixo, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.098/92
Declara de utilidade pública o Centro Social São José, com

sede no Município de Nepomuceno.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Social São José, com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Cóssimo Freitas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.272/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei de ng 1.272/93, do Presidente do Tribunal
de Justiça, que dispõe sobre a recomposição e o
reajustamento dos símbolos de vencimento e dos proventos dos
servidores do Poder Judiciário e dá outras providências, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.272/93
Dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos
de vencimento e dos proventos dos servidores do Poder
Judiciário e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os Quadros de Pessoal das Secretarias dos
Tribunais de Justiça, de Alçada e de Justiça Militar e o
Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância são os
constantes nos Anexos de 1 a V desta lei com a composição
numérica neles indicada.
Art. 2g - Os valores dos símbolos e dos padrões de

vencimento dos cargos dos quadros de pessoal mencionados no
art. lo passam a ser os constantes nos Anexos de VI a IX
desta lei, observadas as datas de vigência neles indicadas.
Art. 3Q - Ficam reajustados, na forma do artigo anterior e
nos mesmos critérios e datas de vigência:

- os proventos do servidor aposentado em cargos dos
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário e os que tenham por
base vencimento de cargos dos mesmos quadros, observados os
valores constantes nos anexos referidos no artigo anterior
para igual categoria em atividade;
II - os proventos do servidor não remunerado da Justiça de

Primeira Instância.
Art. 4g - Os valores constantes nos Anexos de VI a IX desta
lei incorporam o percentual da Gratificação de Atividade
Judiciária acrescido pela Resolução ng 119-TJMG, de 27 de
abril de 1989.
Parágrafo único - O remanescente da referida vantagem

manterá a natureza e as características definidas em lei e
em regulamento próprio.
Art. 5g - No primeiro provimento dos cargos do Grupo de
Direção e de Assessoramento Superior do Quadro Específico de
Provimento em Comissão com lotação na área de informática,
vagos na data da publicação desta lei, a prova de
capacitação técnica dispensa o requisito de escolaridade,
sendo exigida, no caso, comprovação de notório saber por
parte do indicado.
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Parágafo único - A apuração do notório saber dar-se-á com a
comprovação de autoria de, no mínimo, 3 (três) trabalhos
técnicos na área, publicados, e de experiência, por período
igual ou superior a 5 (Cinco) anos, em cargo ou emprego
similar ao que vier a ser ocupado.
Art. 6g - Aplica-se o disposto no art. 10 da Lei ng 10.120,

de 29 de março de 1990, aos servidores do Poder Judiciário.
Art. 70 - Os lg e 3g do art. 7g da Lei ng 10.539. de 5
de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 7g - ...................
lg - O regime de trabalho de que trata este artigo, a

partir de lç de março de 1993, Caracteriza-se pela execução
de tarefas fora do expediente ordinário e pela prestação de
serviços em caráter especial, vantagem esta devida e
calculada até o limite de 50 (cinqüenta) pontos percentuais,
de acordo com as condições e os critérios previstos em
regulamento próprio.

3g - A percepção da vantagem prevista neste artigo é
incompatível com o recebimento das gratificações especial e
de tempo integral e com a remuneração ou os proventos de
cargo de provimento em comissão, salvo quanto aos cargos de
Assistente Especializado e de Assistente Auxiliar, quando
lotados em Gabinete ou no efetivo exercício das funções de
Motorista, nos termos de regulamento..
Art. 8g - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta dos créditos orçamentários consignados ao
Poder Judiciário do Estado.
Art. 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a lg de janeiro de
1993, observadas as demais datas de vigência nela indicadas.
Ar. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
José Maria Pinto, Presidente - Edward Abreu, Relator -

Tarcísio Henriques.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO

NQ 3.541/92
Comissão de Defesa Social

Relatório
O Deputado José Maria Pinto, por meio do Requerimento ng
3.541/92, pleiteia se formule apelo ao Exmo. Sr. Governador
do Estado no sentido de que se transforme a penitenciária de
Ipaba em estabelecimento hospitalar.
Publicado em 25/9/92, o requerimento vem a esta comissão,

para deliberação conclusiva.
Fundamentação

Município recém-emancipado, Ipaba carece de infra-estrutura
médica e assistencial nos limites do seu território.
Contudo, a administração local vem suprindo essa carência
mediante o atendimento médico e o de emergência disponíveis
na região, que vêm atendendo, a contento, ao demandado pela
população da cidade.
Além disso, em se constatando a premência do município em
dispor de uma unidade própria de atendimento hospitalar, o
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poder público local envidará os esforços necessários para a
sua construção.
Assim, não há, em verdade, razões suficientemente
relevantes que justifiquem a desarticulação da
penitenciária, cuja construção contou com recursos da União,
mesmo porque tal iniciativa viria, antes, comprometer a
segurança da comunidade ipabense e do nosso Estado.

Conclusão
Em face do acima exposto, opinamos pela rejeição do

Requerimento ng 3.541/92.
Sala das Comissões, 17 de março 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Geraldo da Costa Pereira,

Relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO
NQ 4.022/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, vem à Mesa,
para receber parecer, o requerimento em epígrafe. Apre-
sentado em 16/3/93, foi publicado no "Diário do Legislativo"
do dia 18 do mesmo mês.
Postula S. Exa. sejam solicitadas ao Sr. Secretário da

Educação informações acerca do Programa de Qualidade Total
na Educação, nas quais se especifiquem, entre outros dados,
o conteúdo do programa, seus objetivos, o cronograma de
implantação, o detalhamento da fonte de recursos, e os
convênios eventualmente assinados entre aquela Secretaria e
órgãos governamentais e não governamentais; e ainda,
esclarecimentos sobre outros programas, planejados ou em
curso, a cargo da Secretaria de Estado da Educação.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência

privativa da Assembléia Legislativa, por força do art. 62,
XXXI. da Constituição do Estado, "in verbis":

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legis-
lativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta".
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54,

2g, da Carta Estadual, a seguir transcrito:
Art. 54 - .................................

2g - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao
Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a
recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade".
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do

Plenário, conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento
Interno, a qual deve ser precedida de parecer da Mesa, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do aludido estatuto.
O autor do requerimento deseja dotar a Assembléia

Legislativa de informações necessárias à compreensão dos
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objetivos do Projeto de Qualidade Total, bem como de dados
referentes aos recursos orçamentários destinados à sua
implantação.
A posse de tais esclarecimentos permitirá a esta Casa a

análise de assunto que se caracteriza como de interesse
público. Por essa razão, entendemos que a matéria tratada na
proposição é conveniente e oportuna.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Reque-

rimento ng 4.022/93.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de abril 1993.
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento, Relator -
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo
Aloi se.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO
NQ 4.041/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor, vem ã Mesa,
para receber parecer, o Requerimento ng 4.041/93. Apre-
sentado em 16/3/93, foi publicado no Diário do Legislativo
do dia 19 do mesmo mês.
A proposição tem por finalidade solicitar ao Secretário da
Segurança Pública, acerca da Caixa Beneficente dos Guardas-
Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais, as seguintes
informações: o número de associados; a forma de eleição da
diretoria; e o patrimônio da associação.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa, por força do art. 62,
XXXI, da Constituição do Estado, in verbis
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54,
2g, da Carta Estadual, a seguir transcrito:
"Art. 54 - ..................................
2g - A Mesa da Assembléia Legislativa poderá encaminhar

ao Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a
recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade".
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do
Plenário, conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento
Interno, a qual deve ser precedida de parecer da Mesa, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d, do aludido estatuto.
A Caixa Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito
de Minas Gerais foi instituída pela Lei ng 977, de 17/9/27,
e regulamentada pelo Decreto ng 7.833. de 21/8/64.
Sua finalidade é prover a subsistência das famílias dos
guardas-civis e dos fiscais de trânsito que falecerem,
mediante a concessão de pensões mensais. A receita advém,
principalmente, do recebimento de jóias e de mensalidades e



348

da aplicação dos descontos referentes a perdas de
vencimentos decorrentes de faltas ao serviço, suspensões e
multas disciplinares.
A Caixa é administrada por um Conselho cujo Presidente é o
Secretário da Segurança Pública, e seu Diretor Executivo é o
Chefe do Departamento da Guarda-Civil.
No que concerne ao mérito, entendemos que a proposição
versa sobre matéria conveniente e oportuna, visto que as
informações a serem obtidas por seu intermédio subsidiarão a
ação fiscalizadora do Poder Legislativo em questão de
interesse público.
Julgamos necessária a apresentação de emenda em que se

substitui a denominação da entidade pela atual, adotada por
decisão de seu Conselho Administrativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 4.041/93, com a Emenda no 1, apresentada a seguir.
EMENDA NQ 1

No requerimento em epígrafe, substitua-se a expressão
Caixa da Guarda Civil do Estado" por Caixa Beneficente dos

Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de abril de
1993.

José Ferraz, Presidente - Roberto Carvalho, Relator -
Elmiro Nascimento - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Rêmolo Aloise.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

358a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lg/4/93 pelo

Deputado Ivo José
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, companheiros e companheiras das galerias, sabemos
que até o momento não surgiu nenhum fato novo, após a
reunião extraordinária da manhã, relativamente a uma
negociação com o Governo do Estado sobre a política
salarial
Os servidores desejam o fim da greve, mas não nos termos

propostos pelo Governo.
Neste momento, aproveitamos a oportunidade para ratificar a
nossa cobrança relativamente a essa abertura, para que se
processem as discussões com os Líderes de partidos e com o
comando de greve, a fim de chegarmos a uma proposta que
venha atender ás reivindicações dos funcionários, que hoje
ocupam a Assembléia, numa demonstração de insatisfação e de
revolta diante do quadro atual.
Gostaríamos também de trazer um outro assunto à pauta.
Trata-se de uma homenagem que fazemos ao Projeto Direito
Achado na Rua, da Prefeitura Municipal de Ipatinga.
Dois anos e cinco meses depois de sua implantação, em
outubro de 1991, o Projeto Direito Achado na Rua, da
Prefeitura Municipal de Ipatinga, terá hoje a justa
homenagem do Grupo Tortura Nunca Mais, ao receber, em
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solenidade na Associação Brasileira de Imprensa, a Medalha
Chico Mendes de Resistência/93. A escolha foi realizada por
oito grupos ligados à defesa dos direitos humanos.
Trata-se do reconhecimento público daqueles que se dedicam
às atividades em defesa da vida e pela dignidade humana.
Coordenado pelo advogado Osmar de Andrade, o projeto, neste
curto período de existência, já fez história na cidade de
Ipatinga e em sua região. Ao denunciar a prática de torturas
nas Delegacias de Policia de Ipatinga, ao prestar
assistência jurídica aos pobres da cidade, ao ensinar nas
comunidades rurais, nas associações de bairro, nas entidades
associativistaS noções básicas de direito individual, o
projeto alcançou dimensões que vão muito além do Vale do Aço
e serve de exemplo para outras Prefeituras que têm o
exercício do direito como prioridade em suas administrações.
O Direito Achado na Rua é a democracia exercida na prática,
é a conjugação de cidadania com o dever dos órgãos públicos
de garantir o pleno exercido dos direitos humanos. E fazer
valer, na prática, a lei máxima de nossa Constituição, de
que todos os cidadãos são iguais. E mostrar que o cancro da
discriminação deve ser varrido de nosso convívio, para que
possamos construir o Pais sobre os alicerces da justiça
social
Tantas e tantas vezes fomos convocados pelos advogados
Osmar de Andrade, Luiz Henrique Ribeiro, Maria José da Silva
Andrade e Layla Ferreira Pinto para acompanhar a comissão
nas audiências com o Secretário da Segurança Pública, com o
Comandante-Geral da Polícia Militar, com os órgãos da
Defensoria Pública, com a Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais desta Casa, sempre no sentido de proteger os
cidadãos contra atos arbitrários, contra discriminações e
tentativas de se sobrepor a autoridade às leis.
Mas hoje, esses advogados, que se dedicam à defesa do

direito do cidadão, independente de sua condição econômica e
de suas convicções políticas, foram lembrados por seu
trabalho e recebem o incentivo e o reconhecimento de toda a
sociedade. Esses profissionais sabem que estão construindo
as bases mestras de um novo sistema, de uma nova sociedade,
onde a justiça social impera e os direitos individuais são
respeitados por todos.

358a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lg/4/93 pelo

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

Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias,
companheiros e companheiras trabalhadores do ensino,
funcionários públicos do Estado de Minas Gerais, estamos
ocupando a tribuna nesta tarde, pela primeira vez - digo
pela primeira vez porque viremos outras vezes, não porque eu
queira ou goste de ficar a toda hora incomodando-os com as
minhas intervenções -, mas estamos contando com o bom-senso,
que, certamente, há de prevalecer nesta Casa, para que
possamos chegar a um entendimento. Enquanto isso,
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continuamos a utilizar este espaço para conversar a respeito
de alguns assuntos.
Nesta primeira intervenção, gostaríamos de falar a toda a
Casa, aos companheiros das galerias e aos Deputados
presentes em Plenário a respeito de um projeto que está
tramitando no Congresso Nacional, o projeto de patentes.
Anteontem, tivemos, nesta Casa, a presença do representante
do Fórum Mineiro de Defesa da Vida, que veio tratar do
assunto. Tivemos uma reunião com o Presidente da Assembléia,
Deputado José Ferraz, e, no final da tarde, outra reunião no
Centro Cultural da UFMG, para receber o Presidente da SBPC,
Prof. Hélio Candotti, que veio nos falar a respeito do
referido projeto.
E o que é esse projeto de patentes? Apesar de hoje ser l

de abril, o que vou dizer agora não é mentira. Eu gostaria
que a questão de que estamos tratando fosse coisa do Dia da
Mentira, fosse uma mentira, mas, lamentavelmente, não o é.
Ocorre que o Congresso americano, reunido, definiu posição
sobre o assunto, e foi publicado na Folha de S. Paulo, no
dia 22 de março: Projeto do Governo não afasta risco de
sanções nos Estados Unidos. O Governo americano deu ao
Governo brasileiro um prazo até o dia 27 de abril para que
seja aprovado o projeto de patentes. E eu repito a pergunta:
o que é esse projeto? Querem patentear os microorganismos e
os seres vivos. E o que poderá acontecer se for aprovado
esse processo de patenteamento dos microorganismos da flora
e da fauna brasileiras? Hoje ainda não temos conhecimento
cientifico e tecnológico nas áreas da química fina e da
biotecnologia e em outras áreas do conhecimento. A partir do
conhecimento que tivermos de algum produto, poderemos
melhorá-lo, para o atendimento da população. Temos hoje, por
exemplo, no mercado brasileiro, dois medicamentos, que
contêm o famoso AZT, receitado para os portadores de AIDS.
Um deles, que é patenteado por uma empresa americana, custa
hoje algo em torno de US$150,00, no mercado brasileiro. O
mesmo produto, fabricado no Brasil e melhor do que o
americano, sai por US$78,00. Se tivermos o patenteamento,
não vamos mais poder ter esse produto de US$78,00. Teremos
apenas o de US$150,00 o único a ser comercializado no País.
Isso significaria um grande prejuízo, não só para os
portadores do vírus da AIDS como para toda a população
brasileira. Hoje, o AZT é fornecido pelo Estado, pelo
Governo, porque a maioria da população não teria como
comprar o medicamento.
Se o Governo brasileiro aprovar esse projeto de patentes
ele vai ter que parar de comprar esse medicamento mais
barato e comprar mais caro. São mais gastos que vamos ter
com a saúde pública. E o Governo brasileiro cada vez
gastando mais o dinheiro que poderia estar sendo investido
em outras áreas, como educação e alimentação, de uma forma
geral. E isso para quê? Para agradar e dar recursos aos
laboratórios americanos. Além disso, esse projeto que o
Governo americano quer que seja aprovado aqui, no Brasil,
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estabelece o patenteamento de seres vivos, de

microorganismos.
Recebemos da Confederação dos Bispos do Brasil uma carta

que foi lida pelo Deputado Antônio Pinheiro, a qual diz que
o Brasil será o primeiro país no mundo a tomar tal atitude,
se aprovar o patenteamento desses seres vivos. Se isso
acontecer, estaremos comprometendo, ai sim, a vida dos
nossos irmãos e de todos os brasileiros. Dizemos isso porque
não sabemos aonde esse pessoal irá chegar com esse
desenvolvimento nem que tipo de cruzamento vai fazer. Se
aprovarmos esse projeto, vamos ter que pagar a alimentação
mais caro, porque o patenteaniento de microorganismos fará
com que percamos a capacidade de produzir sementes de milho,
de soja e outras essenciais para nossa agricultura, e
teremos, então, de comprar essas sementes de empresas
americanas.
Finalizando, quero ressaltar que todos os governos do mundo
pediram que o patenteamento, caso seja feito, tenha um prazo
de 5 a 10 anos, para que a economia do Pais possa se adaptar
e para que os laboratórios invistam em tecnologia. Só depois
de adequar os seus conhecimentos à nova realidade é que
deveriam implantar essa novidade. Isso aconteceu com a
Itália e vários outros países da Europa. Todos pediram esse
prazo. A Espanha terá seu prazo vencido no ano que vem, e já
o prorrogaram por mais cinco anos.
E sabem qual é o prazo que o Governo americano quer dar
para o Governo brasileiro? Pasmem: dois meses! Querem que em
dois meses as nossas empresas já implementem o
patenteamento. Esse projeto é inadmissível. Vamos entrar com
um requerimento solicitando desta Casa um posicionamento, e
na hora da votação, que deverá acontecer até o final do mês
de abril, espero que possamos colocar a Assembléia
Legislativa contra esse projeto do Governo americano, que
vem definindo as regras e as normas que devemos seguir.
Se temos autonomia, devemos discutir um código que irá

garantir as regras do patenteamento. Nós, brasileiros, é que
temos que traçar os critérios, e não, o Governo americano.
Voltaremos a falar do assunto quando da apresentação do
requerimento, alertando também os Deputados Federais para
que não aprovem esse projeto. Muito obrigado.

358a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lg/4/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho s - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, há pouco, o
Deputado Antônio Carlos Pereira, o Deputado Gilmar Machado e
eu falávamos para o pessoal que estava aqui, de manhã, o que
ocorreria hoje á tarde. Estamos na la parte da reunião,
denominada de pinga-fogo'. Os projetos entram na 2a parte
da reunião. Com referência ao projeto de reajuste do
funcionalismo, a nossa Bancada destacou 42 emendas. Fica,
então, esse jogo , pois estamos obstruindo a votação e
exigindo que as negociações sejam abertas imediatamente.
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É exatamente isso. Eu gostaria de dizer também que, se o
Governo acha que o movimento vai cansar e que a nossa
Bancada vai cansar de obstruir, o movimento não vai cansar
de jeito nenhum.
Tenho certeza de que se o prazo regimental de obstrução
terminar, e o Governo resolver aprovar o projeto, sem
negociar uma pauta decente, a greve continuará com toda a
força e muito mais!
Após a reunião da parte da manhã, a nossa Bancada procurou,
mais uma vez, a Liderança do Governo, colocando aquilo que
foi a voz das galerias durante aquela reunião, como também
aquilo que tem sido a voz da greve diante da greve, ou seja,
que o Governo abra ainda hoje o processo de negociação, pois
o Governo não negociou em momento algum com o Comando de
Greve e insiste em querer gastar o tempo aqui, insiste em
empurrar o máximo com essa tentativa de nos cansar , para
depois colocar o projeto em votação e dizer que aqueles que
não o votarem estarão votando contra os 60%, estarão votando
contra o acréscimo dos 30% referentes ao pó-de-giz. Isso é
conversa fiada! Não podemos e não iremos aceitar esse tipo
de raciocínio!
Como todos os nossos apelos para que haja negociação e
seriedade por parte do Governo não foram atendidos, a nossa
Bancada está apresentando um requerimento, com base no
Regimento Interno, de adiamento de votação, pois sabemos que
esta não se dará agora, em virtude de estarmos todos aqui,
inclusive a imprensa. Assim sendo, eles vão tentar
transferi-la para a noite.
Sabemos, também, que ninguém vai sair daqui. Continuarão

ocupando este prédio.
Sabemos disso. Pode ser até de madrugada, até de manhã, e
nós vamos continuar usando os instruientos regimentais de
que dispomos. O que queremos é que haja mais
responsabilidade por parte do Governo e daqueles que apóiam
o Governo.
Gostaria de dizer que temos instrumentos regimentais. Esse
requerimento que nossa Bancada apresentou, de adiamento da
votação, tem como única finalidade dar tempo ao Governo,
para que ele tenha um mínimo de seriedade e negocie com o
comando de greve. Então, os Deputados terão oportunidade de
votar esse requerimento. Assim, o projeto não será votado
agora à tarde, nem à noite, nem de madrugada. Isso se a
maioria desta Casa quiser. O que queremos é que esta Casa
assuma uma postura de responsabilidade, já que o Governo não
tem essa responsabilidade.
O Deputado Antônio Carlos Pereira e eu apresentamos este
requerimento para o Deputado Romeu Queiroz, pela enésima
vez, para que o Governo abra as negociações. Sabemos que
ninguém aqui presente rejeita os 60%. Queremos os 60%, mas
queremos, também, negociação e uma política salarial.
Queremos, também, que o Governo negocie o restante das
reivindicações.
Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que nem Deputado
agüenta. E a greve continua. A ocupação continua. Esperamos
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que este Plenário não traia o servidor público, não traia o
magistério público mineiro, como o Governo vem fazendo.
(* - Sem revisão do orador.)

358a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 1Q/4/93 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Heên1o* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, público presente, companheiros e funcionários,
mais uma vez nós, do PT, temos que ocupar esta tribuna para
defender os legítimos interesses da sociedade e
principalmente dos funcionários injustiçados.
Gostaríamos, entretanto, de contar com o apoio não só das
Bancadas do PT e do P55, por intermédio do Deputado Raul
Messias, que já nos apóia, mas também com o de todos os
Deputados que querem de fato resgatar essa injustiça que é a
relação entre o Governo e o funcionalismo público.
Gostaria de fazer uma analogia. Pode parecer um pouco
perversa e mesmo dura para com o nosso Governador, mas é
interessante verificarmos as palavras do General Euclydes
Figueiredo, famigerado irmão daquele famigerado ex-
Presidente João Figueiredo. Vamos mostrar, por essa
comparação, que tipo de governo defendem. Eles são contra o
plebiscito, contra o sistema de governo, defendem aberta-
mente a ditadura e dão os motivos.
Lê o artigo publicado na Folha de São Paulo em 3073/93:

General propõe ditadura
Da Sucursal do Rio

O general da reserva Euclydes Figueiredo, 74, ex-comandante
da ESG (Escola Superior de Guerra), disse ontem que, para
resolver os problemas do Brasil, a melhor forma de governo
seria a ditadura Euclydes é irmão do ex-Presidente João
Figueiredo, último militar a governar o País.
Euclydes participou de um debate sobre o plebiscito na sede

da Petrobrás (centro). Ele disse que está indeciso sobre o
plebiscito porque uma coisa é a teoria e outra é a
prática".
Na ditadura, segundo o general, 'o chefe de governo pode
tomar decisões rapidamente e tem força para executá-las.
Na democracia, até conciliar todos os interesses, não tem
força para decidir nem executar.
"Nós, militares, somos autoritários por natureza.

Aprendemos a tomar decisões sem consultar ninguém. Quem não
executar as ordens vai preso, afirmou. Indagado se a
miséria não havia aumentado com o regime militar, ele disse
que o "Brasil progrediu".
Segundo Figueiredo, esta" completamente afastada" a

hipótese de um golpe.
Essas palavras aproximam-se muito da atitude de nosso

Governador, que não quer ouvir, discutir nem debater.
Queremos o debate, o diálogo aberto, a conciliação e a
negociação entre uma comissão de funcionários públicos, por
meio do comando da greve, com os Deputados desta Assembléia.
Vamos ao Governador para pôr fim a essa angústia que todos
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estamos vivendo: funcionários públicos, crianças, pais de
alunos, pois os pais também não estão de acordo com esse
salário miserável. Nenhum pai de aluno quer que o professor
seja marginalizado.
Dessa forma, estamos totalmente coesos. E a Bancada do PT
quer também a adesão de outros Deputados que têm
compromisso, não de aquiescência com o que vem de cima para
baixo, mas, sim, diante de todo o conjunto da sociedade.
Eles vão ter de prestar contas à sua comunidade.
Volta e meia nos perguntam sobre quem está do lado dos
funcionários e se há possibilidade de melhorar a situação
atual. Lamentavelmente, temos de responder que somos uma
minoria e que não há condições de mudar o que veio de cima
para baixo. O que podemos fazer é tentar o envolvimento da
sociedade, para que se acompanhe de perto o trabalho dos
Deputados. Não estou dizendo que somente a Bancada do PT é
formada de Deputados sérios. Quero dizer apenas que os
Deputados têm compromissos, mas é necessário, neste momento,
que eles abram mão de seus compromissos com o Governador,
para não votarem cegamente aquilo que vem de lá para cá. E
preciso que haja um entendimento com o funcionalismo. E
preciso saber por que não se estabelece uma política
salarial. Todo ano é essa agonia, esse sofrimento.
Assim, já estamos cansados. Sabemos que nosso papel de
luta, às vezes inglória, é frustrante. Na hora de votar,
assistimos à vitória esmagadora do Governo. Mas temos de
continuar cumprindo nosso papel. Não é demagogia, de forma
alguma. Fomos eleitos para representar a parte menos
favorecida. E o Governo é que dispõe de mais mecanismos de
negociação. Por que o receio de uma negociação, de um
entendimento?
Assim, é isso qi.2 nós queremos. A Bancada do PT conclama os
Deputados de todos os partidos para que estejam conosco,
discutindo, de maneira civilizada e positiva, uma saída para
o funcionalismo.
Sabemos que o salário dos Deputados é muito alto, sim. Não
queremos que seja reduzido, pois ele é justo para o Deputado
que quer trabalhar, que dedica todo o seu tempo à causa
pública. Mas é injusto o salário pago hoje a todos os
funcionários públicos. E um salário de miséria, que não
dignifica o trabalhador.
O problema de haver ou não receita é apenas uma questão de
prioridade. As vezes vêm para cá mensagens relativas a obras
vultosas, e existem grandes verbas para isso. O Secretário
da Educação disse haver US300.000.000,00 para a área da
educação. Por que não começar a pagar melhor aos
funcionários? Sabemos que o Secretário da Educação é um
empresário - é dono do Pitágoras - e tem outros interesses.
Nós aqui defendemos o ensino público de boa qualidade, para
que as pessoas sejam respeitadas, para que os alunos, os
professores e os técnicos possam ter tranqüilidade de sair
de casa e se envolver com o ensino, com toda a segurança
possível.
Estamos juntos com vocês. Muito obrigado.
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- Sem revisão do orador.

358a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em lQ/4/93 pelo

Deputado José Maria Pinto
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores que hoje enfeitam as galerias deste
Plenário, tivemos a oportunidade de estar aqui nesta
tribuna, como tantos outros Deputados, igualmente
competentes, para decidir sobre o resultado dessa votação e
para minorar o sofrimento dessa gente de Minas Gerais, que
está de luto, que está com raiva, Sr. Presidente. Estou
encontrando dificuldades, porque há três dias estou tentando
defender o funcionário público e o PT está me impedindo.
Entendo que essa obstrução do PT está-se tornando

inoportuna.

3584 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lQ/4/93 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores presentes nas galerias, essa
força de vontade e essa persistência do funcionalismo
público há de continuar, até que eles consigam salários mais
justos.
Ao encaminhar o Projeto de Lei ng 898/92, do Deputado
Anderson Adauto, que dispõe sobre a proibição de construção
de novas usinas hidrelétricas no Estado de Minas Gerais sem
que antes se tenha cumprido pelo menos 80% do cronograma de
construção daquelas já iniciadas e em processo de
implantação, afirmamos que vai merecer de nossa parte o
devido estudo. Achamos que, realmente, é um projeto
pertinente e, provavelmente, votaremos favoravelmente a ele.
Já falamos que é mais do que justa a luta de todos. Tenho

certeza de que a negociação vai acontecer, a partir de hoje.
Os Deputados que aqui se encontram têm interesse nessa
negociação e vão dar apoio para que ela ocorra o mais rápido
possível. Acreditamos na sensibilidade de cada Deputado, que
sabe que é fundamental o entendimento entre o Governador,
Deputados e representantes do funcionalismo.
Gostaria, também, de dar ciência a todos da carta que o
Governador encaminhou ao Sindicato da Indústria da
Construção Pesada, dando satisfação quanto à negociação que
está fazendo com as grandes indústrias e informando que, dos
US$200.000.000,00, já destinou US$120.000.000,00 a essas
empresas. Portanto, quando há interesse quanto a um
entendimento, é possível fazê-lo. Queremos que essa mesma
sensibilidade que o Governador demonstrou em relação às
indústrias pesadas também se manifeste em relação ao
funcionalismo.
Estamos vendo aqui funcionários de várias entidades;
companheiros da FEBEM, gente que faz um trabalho seriissimo.
Defendemos, aqui, o projeto educacional, o combate à
miséria e à fome, e que realmente seja fundamental essa



discussão relacionada ao plebiscito. Mas, muito mais
importante do que tudo isso é a reforma partidária e
eleitoral.
A reforma constitucional deve passar a fazer parte de uma
discussão, a partir de 21 de abril, para que todos decidam
que sistema de governo iremos adotar.
Queremos fazer uma discussão sobre as grandes reformas que
são necessárias para a sociedade, as quais devem visar a uma
profunda reformulação dos atuais partidos, que servem apenas
de legendas de aluguel para eleger pessoas sem compromisso
com a sociedade.
Portanto, queremos solicitar mais uma vez - e parece-nos

que isso já está acontecendo - que as Lideranças desta Casa
cheguem a uni entendimento com o Líder do Governo, Deputado
Romeu Queiroz, para que haja uma solução, para que haja uma
negociação, já, uma negociação séria, para que haja, pelo
menos, urna sinalização para uma política salarial.
Pedimos, então, aos funcionários que fiquem realmente
coesos. Vamos, juntos, fazer essa negociação. Muito
obrigado.
(* - Sem revisão do orador.)

3589 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lo/4/93 pelo

Deputado Anderson Adauto
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, aquilo que nós mais temíamos está começando a
acontecer, infelizmente, a falta de diálogo e de negociações
verdadeiras entre o Governo e o funcionalismo que está em
greve está conduzindo a um impasse, e o que é pior, ao
agravamento do impasse que já se tinha configurado.
No último fim de semana, nós fizemos um apelo e uma
advertência a ambas as partes, por meio de um artigo de
jornal, que foi publicado, por vários órgãos da imprensa
mineira. Em Belo Horizonte, foi publicado pelo Hoje em
Dia; em Uberlândia, pelo Correio do Triângulo; em
Uberaba, pelo jornal Lavoura e Comércio; e, em Ituiutaba,
pelo Diário Regional.. Nosso artigo foi uma apologia do
entendimento, da necessidade de calma e de moderação, para
que nós aproveitássemos este momento para avançarmos em
direção a uma política de remuneração de pessoal mais justa,
estável e coerente. Infelizmente, o nosso apelo parece que
caiu no vazio. Nós pedimos que o Governador Hélio Garcia
assumisse, ele próprio, a frente dos entendimentos, para
fechar as negociações que vinham sendo feitas por intermédio
do Líder do Governo. Pedimos, também, que o funcionalismo
não partisse para o confronto, não radicalizasse mais as
suas posições, pois faltava muito pouco para que a sua
principal reivindicação, que é uma política salarial, fosse
conquistada.
Estávamos, na verdade, discutindo uma questão de prazos: o
Governo concordou em instalar uma comissão tripartite
integrada por quatro Secretários de Estado, por quatro
representantes do funcionalismo e por quatro Deputados
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Estaduais. No âmbito dessa comissão haveria as negociações,
os estudos e as definições que iriam delinear uma política
estável e permanente de reajustes salariais para os
servidores estaduais.
O impasse, antes, era apenas este e o Governo queria o fim
da greve para começar a discutir a política salarial, e o
funcionalismo queria a definição da política de reajustes
para voltar ao trabalho. Faltou pouco para o consenso.
Repito: faltou apenas um pouco mais de flexibilidade de
ambas as partes. De ontem para hoje, o quadro se modificou.
E para pior.
A decisão de prolongar a greve e, sobretudo, de invadir e

ocupar a Assembléia não foi feliz, ela não ajuda em nada e,
pelo contrário, reflete uma atitude de desafio, à qual, como
decorrência natural, costuma se contrapor uma radicalização
da outra parte. Por outro lado, a decisão do Governo e da
sua Liderança na Assembléia de votar o projeto de aumento do
funcionalismo do jeito que ele está também não é o melhor
caminho.
Nós, do PMDB, continuamos defendendo o entendimento, o

diálogo e a negociação. Não foram esgotadas, ainda, todas as
saídas, precisamos de mais tempo, de mais flexibilidade e de
compreensão de todos para sairmos desse impasse com uma
solução que engrandeça esta Casa e esteja à altura do
momento que estamos vivendo.
A verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que esse
projeto de lei enviado pelo Governo, antes de ser votado, já
caducou, envelheceu. Fatos novos estão ai para nos chamar â
realidade e à reflexão. Estamos no dia lQ de abril. Daqui a
um mês, entra em vigor um novo salário mínimo que, segundo
os jornais, será superior a três milhões e duzentos mil
cruzLi ros.
Enquanto isso, nós estamos aqui discutindo há 60 dias um
piso salarial para o funcionalismo, em março de dois milhões
e sessenta e dois mil cruzeiros, valor a que se chegou no
nível 7 da tabela das fundações e das autarquias.
Da mesma forma, estamos discutindo hoje a remuneração do
Nível PiA, da tabela da educação, que, pelo projeto do
Governo, vai ficar em três milhões e oito mil cruzeiros,
incluída a gratificação do "pó-de-giz', ou seja, daqui a 30
dias, essa remuneração do professor será inferior ao salário
mínimo nacional, mais uma vez.
No nosso entendimento, portanto, esse projeto que vai
entrar na pauta de votação pode e deve ser melhorado,
garantindo todas as conquistas obtidas até aqui e,
sobretudo, assegurando o dia seguinte ao lQ de maio, dando
abertura para se debater a política salarial, a partir do
novo salário mínimo. Entendemos, ainda, que deveríamos
aproveitar este momento para criar uma lei não apenas para
resolver problemas passados, mas que também nos traga
soluções duradouras e permanentes. Não podemos deixar que o
fator tempo e a pressa atropelem os avanços que foram
obtidos até agora, por meio das negociações desenvolvidas
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pelo Líder do Governo em conjunto com as demais Lideranças
de partidos na Assembléia.
No âmbito da comissão tripartite, por exemplo, que foi uma
proposta do funcionalismo encampada pela nossa Bancada,
poderão ser discutidos todos os temas que se refiram à
política de pessoal do Estado.
Um bom começo para o trabalho dessa comissão, inclusive,

seria a discussão em torno do índice de reajuste para o mês
de abril, pois seria inadmissível que, com essa inflação
galopante, os salários permanecessem estagnados por mais
algum tempo.
Outro bom tema seria o estudo de um piso mínimo para os
professores. Da mesma maneira como o Governo concordou com o
piso mínimo para os funcionários em geral, poderiam ser
estudadas as reivindicações relacionadas á menor remuneração
dos professores estaduais, fixando-a, por exemplo, em valor
correspondente a dois salários mínimos.
Nesse episódio, aliás, a Assembléia está desempenhando um
papel da maior importância, como poder mediador, e também
como co-participante da formulação de um projeto de aumento
salarial do funcionalismo. Um papel que nunca havia sido
desempenhado antes com tal amplitude e tal relevância. Por
isso mesmo, eu volto à questão anterior: de que adianta
votar esse projeto do jeito que ele está? A verdade é que
estaríamos dando uma solução paliativa, que daqui a um mês
precisará ser reformulada ou adaptada a uma nova realidade.
Se nós votarmos o projeto, nos termos em que está, e ele
for aprovado, o Governo poderá se considerar vitorioso?
Claro que não! E se o projeto for rejeitado, o funcionalismo
poderia cantar vitória? Também não. Definitivamente não.
Seria uma péssima solução para todos.
Num assunto de tamanha importância como esse projeto, que
envolve a vida de 450 mil funcionários públicos e suas
famílias, num contingente de mais de 2 milhões pessoas, não
pode haver vencedor único; e, do outro lado, um vencido. Ou
se encontra um ponto de equilíbrio, que satisfaça
minimamente as duas partes, ou ambas terão fracassado. A
verdade é essa, senhores Deputados.
Exatamente por isso, nós, do PMDB, vamos continuar
batalhando pelo entendimento e pela implantação de uma
política de reajustes salariais para o funcionalismo.
Se fosse uma coisa tão simples assim, o Governo Federal já
teria a sua política salarial, e as administrações
municipais do PT também teriam as suas. E todos sabem que
elas não existem.
Na administração pública, são necessários muitos cuidados
para se formularem regras e normas permanentes envolvendo
política de pessoal. O setor público tem um elemento
diferencial muito importante, em relação à iniciativa
privada, que é a estabilidade no emprego. Existe, ainda, a
hierarquia e o atrelarnento aos vários níveis das funções
públicas. Um descuido, nesse caso, pode ser a causa de
inúmeros outros problemas.
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No setor privado, não existe nada disso. Se a empresa entra
em dificuldade para pagar a folha de pessoal ela
simplesmente demite, corta os salários, faz acordos, etc. E
vejam bem: a política salarial adotada hoje na iniciativa
privada beneficia apenas quem ganha até seis salários
mínimos. Acima disso, é livre negociação.
Na administração pública, portanto, os cuidados têm que
ser, necessariamente, redobrados. Os estudos técnicos
relacionados com as despesas e receitas precisam ser muito
bem feitos.
Portanto, exigir que uma política de reajuste seja
implantada imediatamente, para só depois terminar a greve, é
uma atitude temerária. E uma intransigência sem sentido.
O PMDB defende, sim, a elaboração de uma lei que estabeleça
regras claras e normas estáveis para os reajustes salariais.
Essa lei deve ter como grandes parâmetros, primeiro, a
evolução das receitas do Estado e, segundo, o comportamento
da inflação. Agora, para que essa lei seja elaborada, são
necessários estudos técnicos e políticos profundos. Qual
deve ser o percentual das receitas estaduais comprometido
com a folha de pessoal? Vamos deixar o Governo imobilizado,
com a única alternativa de desativar todos os demais
programas sociais em função do comprometimento com a folha
de pagamento dos servidores? O que é que nós, Deputados,
vamos dizer ao restante da população do Estado, que precisa
de novas escolas, postos de saúde, saneamento básico,
estradas asfaltadas e tantas outras melhorias?
A questão, no fundo da decisão que vamos tomar, é
exatamente esta: definir limites até aonde o Governo poderá
ir, na sua obrigação de remunerar dignamente os funcionários
públicos; e de quanto ele poderá dispor para executar o seu
programa social, as suas obras, que resultam de compromissos
políticos com o restante da população do Estado.
A verdade, Sr. Presidente e nobres Deputados, é que há
divergências de números: o Governo afirma uma coisa e o
funcionalismo, outra. Recentemente, quando houve a
divulgação de dados oficiais, por parte da Secretaria da
Fazenda, informando que o comprometimento da folha chegava a
89,2% da receita de março, os lideres do funcionalismo
contestaram esses números. E apresentaram outros, os quais,
por sua vez, o Governo não aceita como reais. Naquele
momento, no meu entendimento, a Assembléia Legislativa
errou, por omissão. Acho que deveríamos ter solicitado uma
checagem completa naqueles números, mesmo que para isso
fosse necessário promover uma auditoria nas contas públicas.
Visando reparar esse erro, a Bancada do PMDB está entrando
com um requerimento solicitando que a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio de sua
assessoria técnica, faça uma checagem nos números divulgados
pelo Governo e pelo funcionalismo. Para isso, se necessário,
ela poderia mobilizar, até mesmo, representantes do
Sindifisco e da Fundação João Pinheiro, além de técnicos
especializados em auditoria pública, seja de empresas de
consultoria, seja do Tribunal de Contas.
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Precisamos saber, antes de votar o projeto de aumento, qual
o comprometimento real das receitas estaduais com a folha de
pessoal. Com essa iniciativa, que está ao alcance desta Casa
tomar imediatamente, passaremos a ter dados confiáveis para
votar uma lei que envolve decisões de tamanha importância
para as finanças públicas. Por outro lado, com isso
restabelece-se a confiança perdida ao longo dessa conturbada
negociação. Com base nesses levantamentos, a serem feitos
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
poderíamos pensar em horizontes mais largos dentro da tão
esperada política salarial e, principalmente, discutir em
profundidade as outras prioridades com as quais também
estamos comprometidos: creches, hospitais, escolas,
estradas, assistência social, enfim, todos os demais
programas sociais do Estado.
O foro ideal para essa discussão, no primeiro momento,

seria uma comissão tripartite, integrada por representantes
do Governo, do funcionalismo e da Assembléia.
Posteriormente, com um quadro confiável de números e
conhecendo as reivindicações específicas dos servidores, o
Governo poderia elaborar o projeto de lei salarial, já que
isso é da sua competência e prerrogativa. Tudo isso,
senhores, se houver um esforço concentrado, poderá ser feito
num prazo de 30 dias.
E aqui entra uma segunda proposta do PMDB para pôr fim ao
impasse. Durante esse período, não ousaríamos pedir o fim da
greve, tão radicalizada está a posição do funcionalismo.
Acho, porém, perfeitamente lógico e coerente pedirmos a
suspensão do movimento paredista. Uma interrupção por um
prazo predeterminado de 30 dias, até que esse novo projeto
de lei seja enviado à Assembléia e tenha condições de ser
votado em regime de urgência, tamanha é a sua importância e
a sua prioridade. Se houver esse consenso, tudo fica mais
fácil, e a agilização acontecerá de forma espontânea.
Enquanto esses estudos e essas negociações estiverem sendo
feitos no âmbito da comissão tripartite e também aqui, na
Assembléia, continuariam valendo todas as conquistas obtidas
até agora, graças à intermediação dos Deputados, e que não
podem ser esquecidas nesse momento.
Nós avançamos bastante, é preciso que se reconheça isso.

Quando o projeto chegou a esta Casa, os índices estavam
rigidamente limitados aos 87,5%, em três etapas. Com as
negociações, foi obtido, inicialmente, o aumento de 21% para
25% em março - uma diferença pequena, mas que, naquele
momento, demonstrou, pelo menos, haver boa-vontade.
Depois houve o aumento da gratificação do pó-de-giz", para

os professores, de 20% para 50%, bem como sua extensão às
professoras que se afastam da sala de aula por motivos de
saúde, uma antiga reivindicação. Foi uma proposta do nosso
companheiro de Bancada, Bonifácio Mourão, que, de inicio,
era mais ampla, beneficiando também os aposentados do
magistério. Essa última parte não foi aceita pelo Relator na
sua subemenda, mas permaneceu o mais importante, e está
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incorporado ao projeto do Governo o aumento de 30% na
gratificação do professorado, que passa a ser de 50%.
Veio, a seguir, o adicional de 35% para o Quadro Permanente
e para a Função Pública, o qual agora, o Governo já concorda
em estender para as autarquias e fundações, beneficiando os
setores mais sacrificados do funcionalismo.
Finalmente, veio aquela que, na minha opinião, é a maior

conquista e que não tem sido devidamente valorizada: o piso
salarial de 20% acima do salário mínimo como a menor
remuneração do Estado. Essa é uma conquista que já sinaliza
para a implantação de uma política salarial permanente em
Minas, por uma razão lógica: se o menor salário pago no
Estado for 20% maior que o salário mínimo nacional, todos os
demais níveis serão automaticamente beneficiados, para que
sejam mantidas as diferenças entre os diversos níveis e a
hierarquia das funções públicas.
O piso salarial de 20% acima do salário mínimo é uma grande
vitória do funcionalismo e, também, desta Assembléia,
principalmente da Bancada do PMDB, que trabalhou
decididamente com esse objetivo. Graças a essa proposta, já
aceita, a menor remuneração do Estado de Minas Gerais, em
maio, seria próxima de Cr$4.000.000,00. E mais: esse piso é
sinal de uma política de remuneração que virá brevemente, no
âmbito da comissão tripartite - esta, aliás, outra vitória
dos que lutam pelo entendimento, pela negociação e pelo
diálogo.
Nesse ponto, gostaria de fazer uma advertência a todos.
Existem setores que se beneficiam politicamente com uma
greve prolongada e com um impasse como ao que estamos
assistindo agora. Esses setores são bastante conhecidos de
todos nós. Para eles, as reivindicações do funcionalismo
são, apenas, o pretexto para alcançarem seus objetivos
políticos, que estão voltados para as eleições do ano que
vem. O funcionalismo e suas lideranças são, apenas, a massa
de manobra desses setores que estão trabalhando pela
radicalização do movimento grevista e pela ampliação do
confronto.
Faço, portanto, uma advertência a todos: a hora é de bom
senso, equilíbrio e moderação. Ultrapassar o limite no qual
estamos hoje será muito perigoso. Poderá significar um
retrocesso nessa luta, até aqui vitoriosa, do funcionalismo
estadual

358a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em lg/4/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, foi

encaminhado à Mesa, na parte da manhã, um requerimento no
sentido de que essa votação seja adiada para a próxima
terça-feira, em função do quadro criado pela paralisação das
negociações. Parece-nos que agora, com mais razão, se
justifica o adiamento dessa votação. Há poucos minutos
estivemos com o Líder do Governo, Deputado Romeu Queiroz, e
com o comando de greve. Nós apresentamos uma proposta clara.
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no sentido de pôr fim a qualquer obstrução. Tentaríamos, de
hoje até terça-feira, achar uma solução para esse impasse.
Portanto, adiada a votação desse projeto, nós, na terça-
feira, de cabeça fria e com tranqüilidade, após negociações
com as lideranças dos servidores, do magistério e do
Governo, votaríamos o projeto. Repito: após esse prazo, nós
do PT nos comprometemos a votar esse projeto, na próxima
terça-feira. Não usaremos mais o processo de obstrução. E,
daqui até lá, nos empenharemos em assegurar um processo de
negociação.

358a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lg/4/93 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores presentes nas galerias,
estamos vivendo momentos de democracia, ainda que seja a
democracia da burguesia, que usa de casuísmos e artifícios
para conseguir os seus objetivos. Nós, neste momento,
acabamos de assistir a um gesto elegante do Deputado Romeu
Queiroz, salvando a Presidência desta Casa, e concedendo,
como "liberalidade", o direito ao Deputado Antônio Carlos
Pereira de ver seu requerimento votado antes do requerimento
do Deputado Romeu Queiroz. Portanto, nós entendemos que o
gesto elegante do Deputado Romeu Queiroz teve em vista
salvar a pele" desta Mesa. Não seria possível à

Presidência, de repente, alterar o Regimento Interno. Mas,
meus senhores, outro dia, ouvimos mais de meia hora de
debates em que se invocava constantemente a ilegalidade e o
desrespeito ao Regimento Interno. E nesta Casa, na cara de
tantas pessoas inteligentes que estão nas galerias, estamos
sendo obrigados a ver a tentativa da Mesa de subverter a
legalidade, a tentativa da Mesa de impor sua vontade,
alterando a votação.
Meus senhores, quero me reportar ao discurso do Deputado
Anderson Adauto, Líder do PMDB nesta Casa. Ao ouvir o seu
discurso, houve momentos em que parecia que o ilustre
Deputado Anderson Adauto era um dos que estavam falando em
defesa do funcionalismo. Em seu pronunciamento, ele
procurava acordo, e dizia que o Governo estava disposto
realmente a fazer um acordo, mas com uma condição: 'o fim da
greve!"
Ora, senhores, somente as pessoas que não sabem o que
significa mobilizar uma categoria para uma greve aceitariam
um acordo dessa natureza. Depois que todos estivessem em
suas casas, esperando este acordo, iríamos assistir, mais
uma vez, ao Governo 'pisar a cabeça" de todos e impor sua
decisão. E não haveria mais condições de mobilizar novamente
a categoria para exigir respeito e direitos.
Fala-se em inviabilizar os programas sociais, e aí fica a
indagação: que programas sociais? Participamos de uma
reunião da CODEVALE, da qual participaram também os
Secretários de Estado, que falavam da região mais miserável
de Minas Gerais. A reclamação era permanente: não há
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dinheiro para nada. Não há dinheiro para matar a fome, não
há dinheiro para salvar a miséria. Que programas são esses?
Em minha cidade, em dezembro do ano passado, houve uma
enchente. Quatrocentas e tantas famílias foram desabrigadas.
Ficamos meses tentando conseguir do Governo não bilhões de
cruzeiros, mas apenas Cr$1.000.000.000,00 para melhorar a
situação dos desabrigados. O Governo foi franco e taxativo:
não há dinheiro. E eu pergunto: qual é o programa social que
vai ser inviabilizado?
Senhores e senhoras, o Deputado Anderson Adauto, o Líder do
PMDB, diz que o Governo quer soluções duradouras e
permanentes. Entendemos que solução duradoura e permanente é
rejeitar o projeto que aí está.
Os jornais já declaram que o salário mínimo vai para
Cr$3.050.000,00. Não temos tempo para esse projeto. Exigimos
que o Governo respeite a Constituição e pague pelo menos
aquilo que é direito de cada um.

3589 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lQ/4/93 pelo

Deputado Ivo José
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
companheiros e companheiras, vocês sabem muito bem que o
atual inquilino do Palácio da Liberdade não tem uma postura
diferente daquela que teve o anterior. E por isso que
estamos aqui, neste momento, fazendo esta obstrução
legítima, com base no Regimento Interno. Obstruímos dentro
das regras da democracia, não conforme vimos há pouco: uma
réplica da ditadura, com utilização de artifícios para
impedir a obstrução por meio da discussão. O Líder do
Governo junta-se ao Presidente desta Casa para respaldar o
Sr. Hélio Garcia, e isso é um absurdo. As Lideranças do
Governo nesta Casa tentam impedir que os Deputados

interessados discutam, democraticamente, os assuntos

pertinentes à greve.
Aqui estamos exercendo nosso direito de fazer obstrução,
porque depende da tramitação deste projeto o futuro de
nossas negociações.
Quero pedir, neste momento, ao Presidente desta Assembléia
que exclua dos anais da Casa a fala do Deputado José Maria
Pinto, quando fez referência à postura do PT e de sua
Bancada, dizendo que a obstrução era uma palhaçada.
Palhaçada é ficar conchavando com a política do Sr. Hélio
Garcia.
E lamentável estarmos vivendo, mais uma vez, situações
desse nível durante o Governo do Sr. Hélio Garcia. A
tranqüilidade dos representantes do Governo contrasta com a
realidade da crise vivida pelo funcionalismo. Aqui estamos
conclamando os Deputados que apóiam o Governo para que mudem
suas posições, pois até hoje têm sido submissos,
subservientes, fazendo coro à política de omissão e de
arrocho salarial.
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Gostaríamos de que os Deputados que apóiam o Governo
viessem à tribuna trazendo seus argumentos, pois a postura
dos Deputados governistas impede a negociação.
Queremos negociar uma proposta que atenda aos anseios do
funcionalismo, que sofre com tanto arrocho, miséria e
humilhações. Infelizmente, não temos ouvido os argumentos
dos Deputados que apóiam o Sr. Governador.
Companheiros e companheiras, o que aqui vemos é o
confronto, o que aqui vemos é o Líder do Governo e o
Presidente desta Casa, passivamente, de cabeça baixa,
aliarem-se aos Deputados que, lamentavelmente, apóiam a
política do Sr. Hélio Garcia.

358a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lg/4/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho *- Sr. Presidente, colegas do
Plenário, colegas das galerias, gostaria, neste momento, de
refletir sobre algumas questões e também sobre o momento que
estamos vivendo. Antes da proposta do Deputado Antônio
Carlos Pereira na reunião das Lideranças, a fim de que
suspendêssemos esta reunião e que somente votássemos a
matéria na terça-feira, inúmeros colegas Deputados disseram
que estavam-se sentindo ofendidos com as manifestações das
galerias. Entretanto, eu gostaria que refletíssemos sobre o
seguinte fato: de onde parte a ofensa e quem, realmente,
nesta história, é o ofendido? Nós, da Bancada do Partido dos
Trabalhadores, indagamos isso desde o inicio, tanto que
propusemos uma reunião de Lideranças. Dessa reunião saiu um
acordo, que foi divulgado para toda a categoria, onde as
Lideranças desta Casa comprometiam-se a não votar esse
projeto e exigir do Governo negociação.
Então, eu digo aos colegas que estão aqui: é muito fácil,
diante da manifestação legitima da categoria, dizer que
estamos ofendidos. Mas é o servidor público, a professora,
os que trabalham na FEBEM, os que trabalham em outros órgãos
da administração estadual que são ofendidos a todo instante
por este Governo que, definitivamente, não respeita o
servidor público. Esta é a verdadeira ofensa.
Esse requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira,
creio, neste momento que vivemos, inclusive, diante do
requerimento-rolha proposto pelo Deputado Romeu Queiroz, é a
última oportunidade que esta Casa tem de se redimir perante
o servidor público. Devemos votar este requerimento que
propõe adiamento da votação para que haja negociação.
Outro dia dizíamos aqui, nós, da Bancada do PT, quase
unanimemente, que o Governo do Estado não tem respeito
apenas pelo servidor público. Ele não respeita nem os
Deputados que o apóiam nesta Casa. Nós não podemos admitir
que esta Casa continue sendo subserviente. Votar esse
projeto hoje significa subserviência ao Governo Hélio
Garcia, subserviência á política de arrocho, à política de
fome, desrespeito ao servidor público e falência do serviço
público.
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De nada adianta ficarmos aqui discutindo se estamos sendo
ofendidos. O maior ofendido, neste instante, é o servidor
público. O Governo não negocia, não se sentou com a comissão
de negociação uma vez sequer. E o que vivemos aqui hoje? O
Governo não quer reconhecer aquilo que conquistamos nas
ruas, sofrendo na ditadura, qual seja o direito de greve dos
servidores públicos, conforme afirmação do próprio Deputado
Antônio Carlos Pereira. O que o Governo quer é rasgar esse
direito de greve, não reconhecê-lo, ignorar o comando de
greve. Não podemos mais ser subservientes. Muito mais do que
suscetibilidades feridas com palavras é o sofrimento do
servidor público na sua luta dia a dia. Precisamos mostrar
que existe dignidade, que existem Deputados que não estão
mais dispostos a votar, a ferro e fogo, tudo aquilo que o
Governo envia a esta Casa. E é isto o que está ocorrendo, é
isto que vivemos neste momento.
Gostaria, em nome da Bancada, de registrar a presença de
alguém que é o símbolo da luta contra a ditadura. Vivemos
neste momento uma forma de ditadura, com a imposição da
vontade da maioria. Está aqui Dona Helena Greco, nossa
líder. Gostaria de pedir à Presidência que, posteriormente,
convidasse Dona Helena para tomar assento à mesa. Dona
Helena é não apenas o símbolo do PT, mas o símbolo da luta
pela liberdade neste Pais.
Espero que num último lance aprovemos o requerimento do
Deputado Antônio Carlos Pereira. Votar a favor desse
requerimento significa votar o adiamento da votação do
projeto. Passaremos, então, a votação desse projeto para
terça-feira. Espero que o Plenário vote a favor do
requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira. Acho que
temos que ser suscetíveis, sim, mas suscetíveis aos anseios
de justiça. Devemos votar contra esse projeto, o que
significa que a greve continuará e que o projeto do servidor
não será votado enquanto não houver negociação.
(* - Sem revisão do orador.)

3584 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lg/4/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, companheiros e companheiras presentes nas
galerias, eu queria, inicialmente, deixar muito claro que os
requerimentos, as questões de ordem, as emendas que
apresentamos aqui e que eventualmente aparecem assinadas por
um Deputado ou Deputada do PT representam um trabalho, acima
de tudo, coletivo. Algumas dessas emendas, inclusive, vêm
sendo acompanhadas e discutidas pela Bancada há muito tempo.
Faço questão de frisar esse aspecto, porque, talvez, um dos
fatores que nos distingue e que faz com que nos orgulhemos
do nosso trabalho aqui dentro seja exatamente a
possibilidade de trabalharmos coletivamente.
A segunda observação diz respeito á intervenção feita pelo
Líder do PMDB, Deputado Anderson Adauto, há alguns momentos.
Eu não teria condições de, em quatro minutos, polemizar o
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conteúdo global da fala do Deputado. O Deputado contribuiu,
inclusive, para a nossa obstrução nesta tribuna. Então, eu
gostaria de chamar a atenção para o árduo, difícil e penoso
exercício do Deputado na arte de bem servir a dois senhores.
O Deputado ficou o tempo todo tentando se equilibrar numa
argumentação que fazia com que ele acenasse, ora para o
funcionalismo, ora para o Governo estadual. Não tenho nada
contra uma tentativa de conciliação, muitas vezes o bom-
senso nos impõe a tarefa de dirimir conflitos. Mas há
situações, e esta é particularmente uma delas, onde esse
exercício, muitas vezes, acaba prejudicando mais do que
contribuindo. Chegamos ao limite. Isso está patente e
evidenciado. Neste limite as pessoas têm de assumir posições
claras. O esforço possível de mediação bateu no teto. Se
fizermos prevalecer esse requerimento de adiamento do
debate, estaremos incorporados a essa reconstrução de
possibilidades. Mas agora, não. Agora, teremos que
materializar posições muito claras. Agora, não teremos mais
discursos e palavras, teremos o voto de cada um dos
senhores. Aqueles que votarem contra esse requerimento
estarão dizendo, taxativamente, o seguinte: Lavamos nossas
mãos, não temos absolutamente nada a fazer, nós
representamos o Governo dentro desta Assembléia Legislativa.
E isso que vamos decidir daqui a alguns minutos.
Eu queria aproveitar um restinho de tempo para ver os

vários pontos que estamos tratando. Um deles, pelos
argumentos absolutamente inaceitáveis que têm sido
apresentados, diz respeito à política salarial. Qual tem
sido o argumento central do Governador, dos seus Lideres,
das Bancadas? "Precisamos aguardar o Governo Federal. Que
raios! Primeiro, falsificam-se argumentos aqui, tentando
insinuar que o Pari.ido dos Trabalhadores não tem política.
Que história é essa? Tem sim. O Prefeito Patrus está ai há
quatro meses. Mas eu queria lembrar, Srs. Deputados, que São
Paulo tem política. Não foi uma política implantada pela
Erundina, foi uma política implantada por Jânio Quadros, mas
está lá uma política salarial funcionando. São Paulo é uma
cidade, mas é bom lembrar que o Orçamento de São Paulo é
superior ao do Estado de Minas Gerais. Porto Alegre tem
política, esta sim, implantada, com muito orgulho, por um
Governo dirigido pelo Partido dos Trabalhadores. Mas o que
está embutido por trás desse raciocínio é, novamente, a
lógica da subserviência, a lógica da dependência, a lógica
da envergadura de espinha. A manifestação do Governador é a
de que estamos em recessão, estamos em crise e, com isso,
não pode fazer nada.
Ele nunca fez nada contra a crise, contra a recessão, e

muito menos contra aqueles que apresentavam os projetos. Nós
temos uma federação neste País, e a federação, assim como a
liberdade, não vem de graça, ela é conquistada. Afirmar a
autonomia de um Estado - e muitos enchem o peito para falar
das Minas Gerais - tem que se traduzir em atos concretos. Se
Minas quer ser, de fato, um Estado da Federação, que se faça
através de gestos. E gesto não é esperar governo federal
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nenhum. Gesto é ter coragem política e responsabilidade
acima de tudo, e aqui, no voto, nesta Assembléia, definir
uma política salarial.
E, para concluir, Sr. Presidente, proposta há. Esta
Assembléia mesma já encaminhou proposta ao Executivo. A
nossa Bancada, há mais de um ano, apresentou proposta desta
Assembléia ao Executivo. Não venham com argumentos de que
não há proposta. Se não a colocam em prática é porque querem
gastar, mais uma vez, os recursos que deveriam ser
canalizados para a sociedade. Querem usar esses recursos
para meia dúzia de privilegiados

358a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lQ/4/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto* - Sr. Presidente, Srs,
Deputados, Sras. Deputadas, companheiros das galerias,
quando nós ficamos aqui embaixo no Plenário e estamos
inscritos para falar, pensamos o que dizer. O que é
importante neste momento para tentar abrir a cabeça de
cada Deputado para que ele entenda que esse projeto não vale
nada? Nós estávamos andando pelos corredores e conversávamos
sobre o adiamento da votação para terça-feira, para
tentarmos uma negociação. Os Deputados diziam que não dava,
porque estavam se sentindo agredidos pela galeria. Essa é
uma questão emocional. Eles estão emocionados por quê? Estão
nervosos porque a galeria está se manifestando? Somos 77
Deputados. Não podemos agir com emoção. Temos que agir com
racionalidade, de acordo com a nossa cabeça. Não é isso que
está acontecendo aqui. Agora mesmo, aconteceu uma coisa
terrível. O Presidente, Deputado José Ferraz, criou um
tumulto, passando um rolo ccrnpressor sobre a Bancada do PT.
O senhor não pode agir assim, Sr. Presidente. Isso não pode
acontecer. Estamos aqui falando, porque esse é um direito
nosso, conquistado a duras penas, durante o regime militar,
inclusive ao lado do funcionalismo aqui presente. Foi com
muita luta que conseguimos isso. Estamos aqui, porque fomos
eleitos democraticamente. Não somos Deputados biônicos.
Então, gostaria que houvesse respeito aos Deputados da Ban-
cada do PT e aos Deputados progressistas desta Casa.
Chegou a hora de votar. Como é que fica? Agora é que a
porca torce o rabo. E aqui e agora. Neste momento, nós
veremos quem vai votar o quê. Discurso, todo mundo fez.
Muitos disseram que eram contra o projeto. Mas o projeto ai
está, com todas as emendas, sem nenhuma alteração. Agora
vamos ver o que cada Deputado vai votar. E vocês estão aqui
para verificar e denunciar, nas suas bases, o voto de cada
um. Era isso que eu queria colocar aqui.
Eu queria me referir ainda à questão de ser capacho do
Governador Hélio Garcia. Cada Deputado sabe que não tem
conseguido nada, em termos de obras, para suas bases. Eu não
sei até hoje o que é que os senhores estão ganhando para
ficar apoiando esse homem. Eu não entendo. Gostaria que me
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explicassem. Se estivessem ganhando alguma coisa, ai sim.
Mas não estão ganhando nada.
Para terminar, eu queria perguntar aos companheiros das

galerias: alguém aí acredita em Papai Noel? E aí vem o Líder
do PMDB e faz um discurso, falando em política salarial e
que vai ser criada uma comissão. Eu escuto falar nessa
comissão desde 1979, quando eu comecei a dar aulas. Ela
nunca foi criada, nunca funcionou, e não é agora que vai
funcionar. Esse Governo Hélio Garcia falou mais de
quinhentas vezes que iria criar uma comissão para elaborar
uma política salarial, mas não criou. Nós queremos, sim, uma
política salarial, mas fazer discurso apenas não resolve.
Queremos é que esse projeto seja derrotado, para que o
Governo mande outro para ser votado. E isso que cada
Deputado deve votar.
(* - Sem revisão do orador.)

3589 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lg/4/93 pelo

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

Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, está sendo
bom este exercido, hoje, de democracia, de vir até aqui. Ao
mesmo tempo, a imprensa está presenciando o que é o
Legislativo mineiro, para que possa mostrar não só ao povo
de Minas mas também ao povo brasileiro no que se transformou
o parlamento mineiro.
Nós estamos em abril. Todos vão fazer grandes homenagens a

Tiradentes. Vão dizer que em Minas houve políticos dignos,
sérios, que lutaram, que ousaram levantar a voz contra as
arbitrariedades e as barbaridades cometidas. Nós vamos ouvir
muitos discursos no dia 21 de abril. Aqui, os Deputados irão
lembrar pessoas famosas, que tiveram um passado de luta pela
democracia.
Agora, eu pergunto. Será que nós, parlamentares desta
legislatura de 1993, vamos ficar apenas na lembrança? Será
que não poderemos ser esses mesmos Deputados, esses mesmos
homens públicos mineiros que ousaram lutar pela democracia,
que ousaram lutar pela liberdade? Será que vamos ficar
apenas na lembrança? Será que nossos nomes vão ficar apenas
na lembrança? Será que nós vamos poder ser essas pessoas?
Será que nós podemos, a partir de agora, dizer: estes Depu-
tados aqui levantaram e conseguiram demonstrar que nesta
Casa luta-se ainda pela democracia, luta-se ainda pela
liberdade"? Nós somos pessoas sérias, pessoas que discutiram
profundamente essas questões. Nós exigimos do Governo as
informações corretas. Será que vamos provar que somos
pessoas que têm autonomia e não pessoas que vivem apenas de
cabeça baixa, que sabem fazer apenas o que manda o Sr. Hélio
Garcia? Eu pergunto: como é que nós, Deputados, seremos
vistos pelo povo de Minas? Nós estamos aqui, hoje,
lamentavelmente, manchando (. . .) E olhando ali a bandeira
de Minas, eu percebo que ela está de luto. A bandeira está
de luto, porque esperava encontrar, aqui, os seus
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representantes. Ela esperava encontrar aqui homens e
mulheres que tivessem a coragem de levantar a voz, a cabeça,
e dizer para o Governador: nós exigimos e queremos que o
povo de Minas seja tratado com decência" A partir de hoje
eu faço um desafio ao Líder do Governo: não subo mais a esta
tribuna enquanto este projeto estiver sendo votado, se o
Líder do Governo provar que uma, ao menos uma única vez,
houve negociação. O Líder deu entrevista agora para a Rede
Globo, para vários jornais e emissoras de televisão, dizendo
que o Governo está aberto a negociações. Eu desafio o Líder
a provar isso. Eu quero que ele me diga, respondendo ao meu
desafio, qual foi a única vez que o Governador recebeu o
comando da greve. Se ele provar, eu saio da tribuna agora,
não discuto mais esse projeto. Se ele não provar, eu o
desafio a retirar o seu requerimento e permitir o livre
debate com todas as discussões. Ele não pode fazer isso.
Sabem por que ele não pode? Falo com tristeza, O Líder do
Governo. Deputado como nós, lamentavelmente não usou da
verdade para com o povo de Minas Gerais. Lamentavelmente - e
digo isso com tristeza - porque quando vim para cá, quando
vim do Triângulo Mineiro, disseram-me que o parlamento era
composto de pessoas sérias, dignas, que lutavam pelo povo.
Finalizando, Sr. Presidente, lamentavelmente devo dizer que

o parlamento mineiro não é aquilo que eu ouvi. Espero que
esta Casa possa um dia se reerguer, possa se levantar, e
espero que um dia possamos dizer que esta Casa é amiga de
Tiradentes, amiga da liberdade, amiga da democracia. Por
isso estamos apoiando este requerimento, que nos
possibilita, de novo, resgatar o valor e a força desta Casa,
não só para Minas mas também para o Brasil. Muito obrigado.

3589 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lQ/4/93 pelo

Deputado Adelmo Carneiro Leão
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Sr. Líder
do Governo. Srs. Deputados e Sras. Deputadas e senhores das
galerias, em primeiro lugar, eu quero relembrar, neste
momento, o triste aniversário de 29 anos do golpe militar de
1964. Infelizmente, alguns políticos, vários militares e
muitas pessoas ainda pensam que aquele movimento foi uma
revolução. Na realidade, ele foi um triste golpe contra o
povo brasileiro e contra aqueles que acreditavam no País e
no valor da luta do povo e da democracia. Portanto, é
importante salientarmos esta data, para, cada vez mais,
fortalecermos, enquanto povo brasileiro, os sindicatos e as
associações. Precisamos debater, permanentemente, o valor da
liberdade e da democracia, para que esses fatos não
aconteçam novamente em nosso Pais. Quero, ainda, neste
momento, dizer que vejo com profunda tristeza que as graves
seqúelas da ditadura ainda persistem. A atitude do
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais de colocar em votação a proposta do Líder do Governo
é uma atitude ditatorial, e nós devemos combatê-la e
repudiá-la.
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A segunda questão da qual eu quero tratar consiste em
chamar a atenção dos companheiros e companheiras e dos
demais trabalhadores do Estado. Solicito que todos analisem
com carinho o discurso proferido pelo Deputado Anderson
Adauto, Líder do PMDB até para nós sabermos se o PMDB é um
partido de discurso ou de compromisso, porque, se for um
partido de compromisso, o voto do PMDB será para rechaçar o
projeto do Governo ou, no mínimo, para adiar a votação desse
proj et o.
Quero aproveitar este momento para destacar algumas
questões que o Deputado Anderson Adauto, Líder do PMDB,
ressaltou. No mínimo, se ele não for líder, mas coerente com
o que diz, o PMDB votará conosco. Mas se ele apenas for
coerente com o discurso que fez, certamente ele, Deputado
Anderson Adauto, tem o dever moral de votar contra, porque o
seu discurso define essa posição.
Os pontos a destacar são os seguintes: "A verdade, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, é que este projeto de lei,
enviado pelo Governo, já caducou antes de ser votado Ora,
se esse projeto já caducou, nenhum sentido tem a insistência
dos Srs. Deputados em que ele seja votado neste momento.
Ele, o projeto, pode ser o ponto de partida para uma
discussão séria de uma política salarial e não uma
determinação de confronto com a minoria e até de desrespeito
por ela, bem como de afronta à democracia, se ele for votado
neste momento.
O Deputado Anderson Adauto ainda ressalta: 'Na forma que
estamos discutindo, hoje, a tabela da educação do projeto do
Governo, a remuneração do nível Pi-A ficará em
Cr$3.000.000,00, incluindo a gratificação do 'pó-de-giz'. Ou
seja, essa remuneração será inferior ao salário mínimo a
vigorar no mês de maio'. Se ele reconhece isso, se o PMDB
reconhece isso, se também os colegas do PSDB reconhecem
isso, não é possível que esse projeto seja votado hoje.
Sr. Presidente, para encerrar, quero colocar uma questão
importante sobre o discurso do Líder do PMDB, quando ele
disse que, naquele momento, a Assembléia Legislativa errou;
os números eram contraditórios, e ele disse que poderia ser
necessário promover uma auditoria das contas públicas. Quero
salientar para o Líder do PMDB que vários Deputados, não só
do PMDB, subscreveram o documento solicitando que se fizesse
um estudo minucioso das contas do Governo, para que déssemos
o nosso parecer. Sendo sistematicamente negado, o comando
desta Assembléia "amarrou" o encaminhamento de um
requerimento de tal importância. Portanto, isso não é
iniciativa do PMDB, e sim de Deputados dos outros partidos.
Quero, mais uma vez, renovar esperanças, para que os nossos
colegas Deputados possam, num ato de coragem e de
compromisso com o povo de Minas Gerais, se entender, neste
momento cruciante.
Quero solicitar aos colegas desta Assembléia que tenham um
momento de reflexão, e que, neste final de semana, tenhamos
um diálogo prolongado, a fim de encontrar soluções ou
encaminhá-las, para vislumbrar, no mínimo, uma luz no fim do
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túnel, porque, do contrário, vamos ver, cada vez mais, o
povo viver na escuridão.

3589 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 1Q/4/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria de defender o requerimento do Líder do PT, Deputado
Antônio Carlos Pereira, que solicita adiamento da votação do
Projeto de Lei no 1.213/93. Acho que é da essência do
parlamento adiá-lo. O nome parlamento" já diz que a Casa é
o lugar onde as opiniões devem ser debatidas, onde devemos
procurar o maior diálogo possível
Recordo-me muito bem do nosso primeiro mandato, em 1987,
quando enfrentávamos o terrível Governo Newton Cardoso,
ocasião em que, desde o início, estas galerias foram
repletas pelos servidores públicos. Vários Deputados
posicionavam-se claramente a favor da discussão. Foi
exatamente a união dessas forças que propiciou o andamento
do trabalho desta Casa. Os parlamentares do PFL e do PSDB
estavam conosco na luta contra o que ocorria no Governo do
Sr. Newton Cardoso.
Sabemos que a Presidência desta Casa, naquela época, não

estava acostumada com a presença do povo, com nossa Bancada,
de 5 Deputados, com a aliança na oposição a Newton Cardoso.
Mas os bravos deputados do PFL e do PSDB foram, aos poucos,
mostrando que esta era a casa do diálogo e que não era
preciso temer as galerias. Naquela época, existiam Deputados
que ficavam magoados, ressentidos com manifestações,
exaltações das galerias, mas Deputados mais experientes
contornavam o problema através do diálogo. O diálogo foi
sempre a nossa tônica e a nossa batalha.
No início da tramitação deste projeto que aqui estamos

discutindo, tive a oportunidade de apresentar um
requerimento na reunião da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária solicitando um encontro de
comissões, com a presença de representantes do Governo,
representantes do empresariado, do comércio, da indústria e,
evidentemente, dos trabalhadores, tanto da agricultura como
do comércio e da indústria, dos servidores públicos, todas
as pessoas diretamente interessadas no projeto.
Infelizmente, o requerimento não foi aprovado nem discutido
com a profundidade que merecia. O que acontece é que a
arrecadação do Governo é uma verdadeira caixa-preta. Ninguém
sabe a quantia, em dinheiro, que o Governo arrecada. Esta é
a verdade. Eu desafio qualquer Deputado - e aqui vai um
profundo respeito a todos eles - a subir a esta tribuna e
demonstrar que o Estado não tem dinheiro e por que não o
tem. Este é um problema seriissimo. Na época da discussão
relativa ao ICMS, tivemos contato com várias pessoas do alto
escalão do próprio Governo, cujos nomes não tenho
autorização para declinar, que confessaram desconhecer o
total da arrecadação governamental.
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Nós temos dúvidas: por que as siderúrgicas não recolheram o
ICMS no mês de janeiro? Talvez muitas pessoas, no Estado de
Minas Gerais, não saibam disso.
Nós apresentamos, desde o primeiro mandato, um projeto de
lei acabando com a isenção injusta, existente no Estado das
redes de televisão. A maioria das pessoas desconhece este
fato. As empresas de televisão, que manobram com quantias
fabulosas, dinheiro da Coca-Cola, da Brahma, da Antártica,
da General Motors, da Volkswagen, portanto, de
multinacionais, são isentas de impostos, enquanto os
trabalhadores, os consumidores pagam, e os funcionários
públicos nem dinheiro recebem para pagá-los.
Gostaria que o Governo explicasse por que cobra o ICMS do
produtor de leite e dá isenção para as redes de televisão.
Já tive oportunidade de me referir a este assunto em
audiências com o Sr. Governador do Estado, e nenhuma
providência foi tomada. Não sabemos quanto o Estado perde,
em arrecadação, devido a essa isenção. Isso precisa ser
esclarecido.
Agora, concluindo: o requerimento do nobre Deputado Antônio
Carlos Pereira é absolutamente oportuno, pois nos
possibilita, juntos, solucionar o problema; juntos,
encontrar formas de melhorar a arrecadação do Estado;
juntos, encontrar formas de definir uma melhor política
salarial. Discordo do argumento de que o Governo não tem
política salarial. Claro que tem. Qual é a política salarial
do Governo? Os chefes, os chefões dos altos cargos, dos
cargos comissionados, têm o salário nas nuvens. A maioria
dos funcionários, no entanto, tem o salário arrochado. E
isso tem que ficar bem claro: é contra a atual política
injusta, capitalista, do Sr. Governador do Estado que nós
lutamos.
Então, Sr. Presidente, peço mais uma vez aos Deputados que

votem favoravelmente ao requerimento do Deputado Antônio
Carlos Pereira, para que até terça-feira possamos dar mais
alguns passos rumo à solução desse angustiante problema.

3589 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lo/4/93 pelo

Deputado Marcos Helênio

 

O Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, público que ainda permanece e que deve ficar
firme até o final da votação, para verificar quem realmente
está ao lado do funcionário público e quem vai ficar contra,
nós gostaríamos de começar, fazendo um pequeno comentário a
respeito do Regimento Interno, com referência ao art. 283. O
requerimento do nobre Deputado Antônio Carlos Pereira ficou
em segundo plano na confrontação com o requerimento do Líder
do Governo. Deputado Romeu Queiroz. O art. 283 diz que
quando houver mais de um requerimento sujeito a votação, a
preferência será estabelecida pela ordem de apresentação. E,
pela ordem de apresentação, o Deputado Antônio Carlos
Pereira apresentou-se primeiro. O parágrafo único diz que,
no caso de serem apresentados simultaneamente requerimentos
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que tenham o mesmo objetivo, a preferência será
estabelecida pelo Presidente da Assembléia. Simultaneamente
significa ao mesmo tempo, e eles não foram apresentados ao
mesmo tempo. Então, a questão da interpretação fica
subordinada à conveniência.
Quando apresentamos um projeto para revogar um decreto do
então Governador Newton Cardoso, que dava concessão de 150
linhas de transporte - concessão irregular, porque feita sem
concorrência, sem licitação pública - nesta Casa, a
interpretação da Constituição deu como se fosse
constitucional, e o nosso projeto foi derrotado. Desta
forma, a questão da interpretação varia de acordo com os
interesses econômicos.
Gostaríamos, também, de pedir o apoio de todos os
Deputados, porque ainda há tempo para votar o requerimento
do Deputado Antônio Carlos Pereira. Vai ser colocado em
votação, e tem por objetivo adiar a votação deste projeto
para terça-feira. Caso contrário, já sabemos qual vai ser o
resultado, e não há que se ter muitas ilusões, porque a
vitória dos conservadores, aliás, do Governador, vai se efe-
t 1 var.
Entretanto, gostaria de fazer um alerta, porque isso não
representa a derrota do funcionalismo, mas uma vitória no
campo constitucional, onde nós fomos minoria. Hoje temos
mais competência nos movimentos populares, onde a luta deve
continuar. A vitória chegará e, mais cedo ou mais tarde,
esse Governador vai ter que dialogar com o funcionário
público.
Não vamos prosseguir, porque temos o requerimento a ser
votado. Pedimos a atenção de todos sobre o que já foi
abordado aqui por outros Deputados, porque é fundamental a
diferença e o discernimento entre a teoria e a prática,
entre o discurso e o que realmente acontece no momento da
votação. Seria necessário que todos aqueles que ma-
nifestassem apoio ao funcionalismo, como a Bancada do PMDB,
a do PSDB e outras, prestassem atenção na hora de votar.
Vamos votar contra este projeto, que não interessa ao
funcionalismo, e esperamos que cada um aqui presente
observe como vai ser o voto de cada Deputado.
(* - Sem revisão do orador.)

358a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lo/4/93 pelo

Deputado Wellington de Castro
O Deputado Wellington de Castro - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, distinta galeria, as
manifestações que acontecem agora são justas. São
manifestações em defesa das famílias dos funcionários, em
defesa da melhoria do ensino, do atendimento ao público e
até da diminuição da bomba escolar.
Meus amigos, disse hoje, fazendo uma declaração de voto,
que me afastava do grupo de apoio ao Governo. Decido assim,
depois de participar e ouvir do Líder do grupo, como de
outros companheiros e de S. Exa. o Presidente da Mesa, a
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respeito das benesses e das promessas que receberíamos daqui
para frente. Mas como acreditar nas promessas do
representante do Governo, se o próprio Governador não as
cumpre?
Se esse Governo fosse de diálogo, não estaríamos com o

problema de agora. Se esse Governo respeitasse os Deputados,
respeitasse seus amigos, a coisa seria diferente. Também se
o Governo respeitasse o povo mineiro, estaríamos numa outra
situação. Se o Governo respeitasse o funcionalismo público,
nós não estaríamos com esse dilema há tantos dias.
Pois bem, entendemos que qualquer reunião de trabalho para

o Sr. Governador do Estado é uma reunião enfadonha. E uma
reunião enfadonha, porque é feita para tratar de negócios.
Mas o pessoal da greve e os Líderes desta Casa têm de saber
que houve um pouquinho de falta de malícia de todos nós,
porque, se nós, Deputados, nós Líderes, nós grevistas
fôssemos discutir numa mesa com uísque, a coisa seria
diferente. A coisa já teria sido resolvida há mais tempo;
mas, desse jeito, não. Como disse a alguns Deputados, a cada
vez que S. Exa. o Governador Hélio Garcia diz que não
negocia com grevistas, seu nariz cresce como o de Pinóquio,
porque ele mente. Agora vamos assistindo a tudo 1SSO: a um
Governo que não atende a Deputados, a um Governo que
transfere suas responsabilidades para três Secretários, a um
Governo que diz a seus Secretários que atendam de qualquer
forma a alguns Deputados e que não atendam a outros.
Recentemente passei por São Sebastião do Paraíso e

encontrei lá uma situação difícil. Lá não estava um Deputado
do Governo, e o Governador, aliás, o Sr. Evandro de Pádua
Abreu, não se interessa em atender aos anseios daquele
município. Andei mais um pouquinho e, mais à frente, está a
cidade de Passos, terra do Secretário. Lá as estradas são
boas. O que quero dizer é que o Governo não respeita
Deputado, não respeita povo, não respeita ninguém. Aliás,
nem tempo para respeitar ele tem. O Governador sai do
Palácio, mais propriamente dito, de Belo Horizonte na
quinta-feira, para ir á sua fazenda, só retornando à Capital
na terça-feira. Dessa forma ele não tem como resolver os
problemas de Minas Gerais.
Hoje pela manhã, eu dizia ao Presidente desta Casa que este
parlamento estava com um aspecto diferente, e que ele talvez
não teria condições de contornar todas as situações desta
Casa. Talvez ele não teria condições de impor o respeito
dentro desta Casa. Cheguei à conclusão de que não teria
mesmo, porque ele já foi Líder do Governo, e esse Governo
não respeita ninguém, por isso ele não poderia ser
respeitado nesta Casa.
Quero chamar a atenção dos Deputados para o requerimento do
Deputado Antônio Carlos Pereira, que faz justiça a este povo
que aqui está. Quando tenho de criticar, critico. Hoje pela
manhã, ao fazer uma declaração de voto, eu disse que não
estava votando, nem por influência do PT, nem por influência
dos grevistas. Estava votando de acordo com a minha
consciência.
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Observando atentamente o trabalho dos Deputados do PT, sem
distinção de nenhum deles, quero dizer que tenho por todos
respeito e admiração. Usando de franqueza, digo que não
tenho votos dos funcionários públicos de Minas Gerais. Esta
é a realidade. Mas dou a mão à palmatória e parabenizo esses

Deputados.
Gostaria de solicitar ao Presidente José Ferraz que a
votação fosse nominal, para que as galerias pudessem
acompanhar os votos dos Deputados e verificar quem votou
contra e quem votou a favor. Não existem funcionários apenas
em Belo Horizonte. Os Deputados precisam entender que eles
existem em todos os municípios, e não apenas em Belo
Horizonte, ou na Região Metropolitana. Portanto, o nosso
apelo é para que todos os Deputados votemos o requerimento
do companheiro Antônio Carlos Pereira, para que possamos
adiar esse processo de votação. Vamos pedir a todos que
façam alguma coisa. Que pelo menos cada um coloque um litro
de uísque debaixo do braço e vá para o Palácio conseguir o
aumento necessário, não só para um lado mas para os dois
lados.
Estamos aqui, ilustres Deputados, com um requerimento para

que a votação seja nominal. Faço questão de encaminhar à

Mesa. Muito obrigado.

358a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em l/4/93 pelo

Deputado José Maria Pinto

 

O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, caros
colegas Deputados, funcionários públicos que estão nestas
galerias exercendo a democracia, o seu direito de viver
tranqüilamente com a sua família. Sr. Presidente, sou
funcionário público há mais de 36 anos. Hoje, aposentado,
estou em perfeita consonância com o nobre Deputado José
Militão, que diz que os direitos têm de ser estendidos aos
inativos, na mesma proporção. O Governador do Estado pode
estar envidando esforços no sentido de uma negociação, mas
temos de estar a postos e vigilantes para que os
funcionários públicos possam sair dessa situação de miséria
e de fome pela qual estão passando. Estamos solidários com
os funcionários públicos, estamos solidários com os inativos
do Estado de Minas.

3589 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lg/4/93 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, presentes nas galerias, alguém que me antecedeu
hoje nesta tribuna já fez referência ao aniversário do
Governo militar. Foram 20 anos de autoritarismo, de
ditadura, de uma escola que acabou com as lideranças. E não
temos dúvida nenhuma de que, nesses 20 anos de
autoritarismo, o melhor aluno deve ter sido o Sr. Hélio
Garcia. A batalha que ele tem travado com os funcionários
públicos nesta greve, recusando-se permanentemente a um
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diálogo, impondo suas decisões, revela que ele não quer um
diálogo verdadeiro, um diálogo de fato. Foi o Sr. Hélio
Garcia quem se negou, o tempo todo, a conversar com o
funcionalismo, com isso permitindo que a greve chegasse ao
ponto a que chegou. Sem dúvida nenhuma, é ele quem traz a
intranqüilidade para 450 mil funcionários, para suas
famílias e para todas as pessoas diretamente prejudicadas
por esta greve.
Lendo o jornal de hoje, achamos estranha a manchete que diz
que o Sr. Hélio Garcia quer a democracia. Fica a nossa
indagação de qual democracia o Sr. Hélio Garcia está
falando. Estamos percebendo que a sua única preocupação é
com a eleição do ano que vem. Embora negue ser candidato,
vemos nas entrelinhas, nas palavras por ele pronunciadas,
que ele se considera candidato e trabalha para isso. O final
do artigo diz que o Sr. Hélio Garcia mandou fazer uma
pesquisa para avaliar quais são as lideranças que despontam
para a Presidência da República no próximo ano. Diz o Sr.
Hélio Garcia: Vamos firmar a democracia, vamos evitar que o
processo eleitoral seja arranhado, ou até, quem sabe,
ameaçado. Nós não temos dúvidas de que, se há alguém
arranhando o processo eleitoral que ainda vai deslanchar a
partir do fim do ano, esse alguém é o Sr. Hélio Garcia.
Outro dia, numa reunião, fiz um pronunciamento, dizendo da

nossa preocupação, quando lembramos, aqui, a seguinte frase:
'Não se mexe em time que está ganhando. E o Sr. Hélio
Garcia deve ter essa frase em mente. Ele deve ter bem clara
a experiência de seu Governo de dois anos.
Quero alertar ao funcionalismo de que, ao final de seu
Governo, ele deu um aumento substancial para os
funcionários, e, hoje, ninguém votaria nele novamente,
porque naquela época foi bom para o funcionalismo. A
'bondade' dele está-se manifestando neste período de
governo. E bom que nenhum de nós esqueça que ele deve estar
preocupado em ter dinheiro em caixa para o ano que vem.
Hoje, vi uma denúncia feita pelo nosso companheiro Deputado
Marcos Helênio, de que o Governador propõe, em uma carta, um
acordo com os empresários. E preciso acertar com os
empresários porque eles são realmente os donos do dinheiro e
os que mais favorecem uma eleição. Mas é preciso que o Sr.
Hélio Garcia se lembre de que o voto de um empresário vale
tanto quanto o voto de um funcionário, e os funcionários são
em maior número.
Se alguém está arranhando a democracia neste Pais, este
alguém é aquele que , não sabe respeitar os direitos do
cidadão brasileiro. E aquele que faz do povo mineiro objeto
e não sujeito da sua história. Obrigada.

3589 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em lg/4/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho* - Eu solicitaria da assessoria
uma cópia do requerimento. Estamos diante de um problema
muito importante. Agora há pouco, discutíamos e votávamos o



377

requerimento apresentado pelo Deputado Antônio Carlos
Pereira, em nome da nossa Bancada. E bom deixar claro que, o
tempo todo, a nossa Bancada apostou e trabalhou para que
houvesse negociações, para que houvesse coerência por parte
do Governo.
Agora, qual o requerimento que estamos discutindo?
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, que propõe o
seguinte: não se discute nada mais, não se destaca nenhuma
das emendas, porque todos sabiam que a nossa Bancada havia
destacado mais de 40 das emendas apresentadas ao projeto,
durante esse processo de obstrução, que não tem outro
objetivo, a não ser o de ganhar tempo para que o Governo ne-
gocie com o funcionalismo.
Eu gostaria de lembrar que esse é um momento realmente
triste para este Plenário, para esta Casa. Votamos o
requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira,
requerimento este que foi derrotado.
Está no jornal de hoje, no caderno Cidade do Estado de
Minas, o seguinte: o 29g aniversário da revolução de 31 de
março foi comemorado ontem à tarde, no Comando da IV Divisão
de Exército. Eu perguntaria: foi comemorado ontem lá, ou
está sendo comemorado aqui? O que está neste requerimento?
Como disse o Deputado José Militão, é uma castração dos
direitos das minorias, no exercício do legítimo direito de
obstruir, do legitimo direito de discutir. Sabemos o que
está por trás disso. E a intransigência, é a indolência, é o
autoritarismo. Queremos, pois, votar, a qualquer preço e a
qualquer custo, esse projeto, que não acabará com a greve,
mas, pelo contrário, dará continuidade à greve, depois do
que estamos presenciando aqui.
A culpa é do Governo do Estado e de todos aqueles
Deputados. Mas todos que votaram com o Governo vctaram na
intransigência e na irresponsabilidade. Todos serão
responsabilizados. A história é feita de fatos e de
atitudes. E a atitude desta Assembléia está simbolizando o
governo autoritário que não respeita o funcionalismo. Esta
Assembléia também será responsabilizada. Esse requerimento
absurdo do Deputado Romeu Queiroz pode e deve ser
respeitado, mas, a julgar pela votação do requerimento
anterior, sabemos o que irá acontecer com esse requerimento.
Mas vamos continuar até o fim. Vamos obstruir por todo o
tempo que tivermos. Sabemos que mesmo que esse projeto seja
votado hoje, isso não significará, em hipótese alguma,
nenhum arrefecimento e nenhuma derrota para os que estão
aqui. Será uma derrota para o Governo.
(* - Sem revisão do orador.)

360a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 6/4/93 pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira

O Deputado Antônio Carlos Pereira* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, queríamos
aproveitar esta oportunidade para cumprimentar o Ministério
Público de Minas Gerais pela iniciativa tomada no que diz
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respeito às representações feitas pelo nosso Gabinete e pelo
Sindicato dos Bancários de Minas Gerais. Como deve ser do
conhecimento de todos, no ano passado, esta Assembléia
constituiu uma comissão especial que tinha por objetivo
acompanhar o debate em torno das instituições financeiras, o
qual se travava e ainda se desenrola no âmbito do Congresso
Nacional, e, ao mesmo tempo, discutir o tema que diz
respeito aos Bancos do Estado de Minas Gerais. No correr dos
trabalhos daquela comissão, foi detectado um procedimento, a
nosso ver, irregular, por parte da direção do Banco de
Crédito Real de Minas Gerais. A direção do Banco contratou,
sem licitação, uma empresa de nome Construplan, que teria a
responsabilidade de administrar o conjunto das obras de
construção e reforma de agências, incluindo mobiliário, em
todo o País. Em troca, perceberia a módica remuneração de
18% sobre o valor desta transação.
O que se questionou, na época, foi o fato de que o Banco é
uma instituição pública. Por mais que a diretoria do Banco,
na época, por mais que seu Departamento Jurídico tentasse,
por meio de filigranas jurídicas legais, demonstrar que o
Banco não era público, havia, como há, elementos bastante
claros que caracterizavam - como se caracteriza com toda a
evidência, com toda a clareza - a situação do Banco como uma
entidade pública. A começar pelo próprio fato da totalidade
do capital do Banco ser do Governo Estadual . Pois bem,
apesar de ser uma instituição pública, a direção do Banco
achou por bem não se submeter aos ditames da lei, seguindo
critérios exclusivos seus, sem qualquer procedimento que
tivesse por fim a obediência às regras que devem envolver o
trato da coisa pública. Essa situação ficou mais grave uma
vez que a empresa tinha a responsabilidade de administrar
inclusive a construção de agências fora do Estado. Havia um
paradoxo no raciocínio da direção do Banco, quando esta
dizia que havia preocupação de se centralizarem suas
atuações. A Construplan tinha, entretanto, responsabilidade
de construir agências no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no
Rio de Janeiro, na Bahia e por aí afora, quando o bom senso
- se não fosse exigir demais - o próprio senso comum
indicava que seria mais barato fazer as contratações
mediante processos licitatórios, nessas praças. Pois bem,
feitas as representações, o Ministério Público encaminhou,
há poucos dias, ao Poder Judiciário representação em que se
requer o seguinte:
Primeiro, concessão de liminar suspendendo os efeitos do
referido contrato; segundo, citação dos réus, na pessoa do
Presidente do Banco de Crédito Real, Dr. Sandoval Soares de
Azevedo, e do representante legal da segunda ré, para
responder, querendo, sob pena de confissão; terceiro, seja
decretada a unidade do referido contrato; por fim, requer
acompanhamento da presente, demais testemunhas e documentos.
Para nossa satisfação, o Poder Judiciário acatou o pedido
da Procuradoria, encaminhado pelo Dr. Rômulo Ferraz, e eu
gostaria de registrar - lamentando - que a mesma agilidade,
a mesma presteza, não conseguimos obter em nome da
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Assembléia Legislativa. O nosso requerimento, encaminhado em
dezembro do ano passado, solicitando do Tribunal de Contas
do Estado uma auditoria no CREDIREAL, só na semana passada
conseguiu ser votado na Comissão de Administração Pública. E
curioso que proposições de iniciativa da própria Assembléia
tenham uma tramitação mais lenta que as do Ministério Pú-
blico, organismo exterior à Assembléia, quando estamos
acionando um Tribunal, um Ministério, nosso organismo
auxiliar.
Gostaria de concluir, chamando a atenção para o fato de que
muitas manifestações aqui têm sido apresentadas, acerca da
lisura, da seriedade, da honestidade do atual Governo, de
seus Secretários, dos dirigentes de empresas, autarquias e
fundações. Creio que o exemplo do CREDIREAL possa servir de
alerta no sentido de demonstrar que é correto, que todos são
inocentes, até prova em contrário, e que a história política
de nosso País recomenda, pelo menos, cautela no que diz
respeito a generalizações de honestidade.
Esperamos que o procedimento do Poder Executivo não se
limite, simplesmente, a mudar a diretoria do Banco, mas que
sejam tomadas efetivas providências para que aqueles que, em
nome do Banco de Crédito Real, assumiram esse contrato
fraudulento, evidentemente lesivo aos cofres públicos, sejam
responsabilizados pelos danos causados. Não satisfeita em
lesar os cofres públicos, a antiga direção do Banco ainda
primou por um processo de demissões, absolutamente
arbitrário, absolutamente imune a qualquer racionalidade, um
processo mediante o qual, em nome de uma pretensa
racionalização, demitiram-se trabalhadores com 10, 15 e até
20 anos de serviço e, ao mesmo tempo, abriram-se vagas para
novas contratações. Um processo em que ficou evidente, a
falsidade ideológica, quando Ds diretores do Banco e os
próprios responsáveis pela comissão do Estado argumentaram
ter havido pressão do Banco Central para que as demissões
fossem feitas. O Banco Central já fez saber publicamente que
em nenhum momento insinuou ou indicou qualquer procedimento
administrativo, no que diz respeito, exclusivamente, aos
dirigentes desses Bancos. Enfim, foi uma direção que se
caracterizou, de um lado, por procedimentos ilegais, lesivos
à sociedade e, por outro, pelo arbítrio e pelo
autoritarismo. O nosso desejo é que isso tenha um ponto
final. A nossa reivindicação é que os responsáveis, no
âmbito do Poder Executivo, punam aqueles que, à frente do
Banco de Crédito Real, cometeram esses desatinos, e, mais
uma vez, quero aqui reiterar nossos cumprimentos ao
Ministério Público por ter feito aquilo que, em tese, seria
sua obrigação, mas como, infelizmente. neste Pais, as
obrigações nem sempre são cumpridas, elas merecem ser
registradas. Muito obrigado.

( - Sem revisão do orador.)

360 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 6/4/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
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O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colega
Antônio Carlos Pereira, demais colegas da Mesa e do
Plenário, pessoas presentes nas galerias, estamos trazendo
aqui três questões. A primeira é a seguinte: fizemos, na
semana passada, a denúncia de concorrência, no mínimo,
duvidosa realizada pelo DER-MG. Isto, porque um grupo de
funcionários publicou, com uma antecedência de 27 dias, o
resultado da concorrência. O resultado coincidiu exatamente
com aquele que os funcionários denunciantes publicaram,
cifrado, nos jornais. Nós denunciamos e enviamos um telex ao
Sr. Governador, solicitando que o Governo, imediatamente,
anulasse a concorrência ou suspendesse seus efeitos e
nomeasse uma comissão para apurar se ela foi fraudulenta ou
não.
Não vimos até agora nenhuma atitude por parte do Governo

do Estado. Isso aumenta a nossa suspeita sobre a
concorrência. Tendo em vista a ausência de atitudes por
parte do Governo do Estado, estamos entrando com um
requerimento no sentido de que o Tribunal de Contas promova
uma auditoria em todas as concorrências realizadas pelo DER-
MG, para verificar se elas estão corretas. Precisamos saber
se há fraude ou não.
Por falar em Tribunal de Contas, queremos cobrar daquele

órgão, no mínimo, uma explicação sobre a sessão que julgou
as contas do Sr. Governador, quando ainda Prefeito - o que é
estranho demais, porque somente depois de dez anos vem o
Tribunal julgar as contas do Prefeito. O mais estranho ainda
é que, no curso do julgamento dessas contas, o processo
tenha sido sobrestado. Queremos que o Tribunal de Contas
explique, perante a sociedade, essa atitude, porque ele é um
órgão auxiliar do Poder Legislativo. Aliás, é um órgão que
deve agir com presteza. As contas devem ser analisadas no
curso da administração, e não, dez anos após, na tentativa
de que tudo fique prescrito do ponto de vista judicial.
Por fim, queremos dar ciência a este Plenário de que a
nossa Bancada, representada pelo Líder Antônio Carlos
Pereira, pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Ivo José e
por mim, esteve ontem à procura do Sr. Governador para
apresentar uma das mais graves denúncias do nosso Estado.
Queremos colocar aqui alguns detalhes dessa denúncia. O
Governo tem dito que não tem dinheiro para pagar o
funcionalismo público e para promover os investimentos de
que o Estado precisa. Recebemos uma denúncia das mais
sérias, toda documentada. Esperamos que essa denúncia, a
partir de hoje, seja não só do PT, mas de todas as
Lideranças desta Casa; que os fatos denunciados sejam pelo
menos esclarecidos, e que sejam tomadas providências.
De acordo com a legislação, as exportações da Fiat são
isentas de ICMS. Ela acumula créditos, porque o imposto,
como todos sabem, não pode ser duplamente cobrado. Quando
ela compra os componentes para a produção do veiculo, isto
gera um crédito de ICMS que ela compensa ao vender o
veiculo. Isso todo mundo sabe. Acontece que a Fiat exporta
muito mais do que vende no mercado interno, e, como a



381

exportação é isenta, esses créditos acumulados na compra dos
materiais somente podem ser utilizados nas vendas para o
mercado interno. Aí é que vem a estranheza. Através de
resoluções cia Secretaria da Fazenda, comprovamos que a
partir do Governo passado foi autorizado à Fiat utilizar
esses créditos em operações em que a lei não permite sua
utilização. Quando a Fiat importa qualquer material, a
importação tem que ser tributada no ato. A Fiat utiliza
esses créditos para não pagar impostos quando promove
importações. Isto é absolutamente irregular e ilegal. Mais
que isso, quando promove operações com suas coligadas,
como a FMB, que vende para ela, a Fiat abate esses
créditos. Isso acaba virando uma verdadeira orgia fiscal,
uma vez que os créditos são usados irregularmente. De julho
de 1992 a janeiro de 1993, tal fato ocasionou um rombo
fiscal para o Estado e os municípios, que deveriam ter
arrecadado em torno de Cr$750.000.000.000,00.
Vejo no Plenário o Deputado Ermano Batista, que é também de
uma região cafeeira. E quem quiser pode ver o parecer
constante no relatório da diretoria da Receita, que diz:
Contudo, setorialmente, o maior destaque fica por conta da
lavoura, com índice real em torno de 12%. Trata-se, aí, do
índice de crescimento da arrecadação do ICMS, no mês de
novembro de 1992. E mais: Significativo desempenho é
motivado pela reativação do mercado cafeeiro: aumento da
cotação, além da intensificação da fiscalização,
principalmente na Regional Rio Doce. Na verdade, o Governo
arrocha o setor agrícola e promove privilégios fiscais
absolutamente ilegais para grandes grupos, como a Eiat.
Esperamos que esta denúncia seja compartilhada e assumida
pelo conjunto desta Casa.

360a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 6/4/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhoras e senhores presentes nas galerias, inicialmente,
manifesto o meu inteiro apoio às palavras do nobre Deputado
Roberto Carvalho, que muito bem expôs as dúvidas que temos a
respeito da real arrecadação do Estado.
Venho a esta tribuna para ler uma carta que levaremos hoje
ao Diretor de Operação da TELEMIG, Dr. Júlio Boechat Braga.
Como todos sabem, sou um dos representantes da cidade de
Caeté nesta Assembléia. Caeté é uma cidade histórica que tem
uma grande tradição de luta e de organização popular. Possui
várias associações comunitárias funcionando muito bem, e,
entre elas, temos a brava e combativa Associação dos

E Moradores do Distrito de Roças Novas. Vou ler a carta que
expõe a reivindicação da população de Roças Novas ao Diretor
de Operação da TELEMIG. (- Lê:)
Exmo. Sr. Dr. Júlio Boechat Braga, Diretor de Operação

da TELEMIG:
Vimos, por meio desta, com nossos cordiais cumprimentos,
manifestar nossa preocupação com relação ao sistema de
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telefonia instalado no Distrito de Roças Novas, o qual
funciona precariamente e não atende às mínimas necessidades
da população local.
O Distrito de Roças Novas, pertencente a Caeté, localiza-se
a 44 km de Belo Horizonte, possui 1.989 habitantes e, após
utilização, em caráter experimental, do sistema Central Bat
5615, administrado pela empresa Batik Equipamentos S.A., vem
requerer à TELEMIG a substituição do atual sistema por outro
mais eficiente e capacitado para atender à demanda de nossa
sede.
A experiência de uma ano de uso do aparelho, ora posto a
venda pela empresa Batik, não tem a aprovação dos usuários
nem dos potenciais usuários de Roças Novas, pelas seguintes
razões: o sistema está subdimensionado para a demanda do
distrito e sujeito a constantes congestionamentos e
dificuldades quanto à operacionalização das ligações e é
freqüentemente vulnerável a problemas técnicos, parti-
cularmente em situações de instabilidade meteorológica.
Desse modo, considerando o desejo e a disposição de cerca
de 40 famílias de nosso distrito em associar-se para a
recepção de novas linhas e terminais telefônicos;
considerando o grau de modernidade alcançado pela TELEMIG;
considerando a justeza de as mais distintas comunidades
mineiras, democraticamente, compartilharem os avanços
tecnológicos que nossa sociedade administra e desenvolve;
considerando os estudos ora desenvolvidos visando à
instalação de um distrito industrial em Roças Novas, fato
que nos possibilitaria oferecer melhores condições de infra-
estrutura a eventuais empresas interessadas em instalar-se
na área; e considerando a mencionada precariedade dos
serviços telefônicos e o conseqüente isolamento a que nossa
comunidade se encontra sujeita; vimos solicitar à direção da
TELEMIG providências que atendam, objetivamente, à
necessidade de cerca de 40 famílias de Roças Novas, as quais
manifestam o seu interesse em compartilhar linhas
telefônicas, assim como daqueles cidadãos que,
impossibilitados de manter um ramal telefônico na própria
casa, reivindicam o direito de acesso a terminais públicos
do tipo orelhão em nossa sede urbana.
Esperando um pronto atendimento à nossa solicitação,

agradecemos desde já a atenção dispensada.
Caeté, 6 de abril de 1993.
Dulce Maria Melo Guimarães, Presidente da Associação
Comunitária de Roças Novas - Antônia Luíza de Melo,
Vereadora de Caeté - José Isidoro Ferreira, Vereador de
Caeté - Raul Messias, Deputado Estadual.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 21 de abril de 1993

ATAS

ATA DA 367a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE ABRIL DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ig PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:
Ata - Correspondência: Mensagem flQ 341/93 (emendas ao
Projeto de Lei Complementar ng 25/93), do Governador do
Estado - Ofícios diversos - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Defesa Social (3), de Política Energética.
Hídrica e Minerária (2) e de Ciência e Tecnologia e dos
Deputados Simão Pedro Toledo, Marcelo Cecé, Reinaldo Lima e
Jaime Martins - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Cóssimo Freitas e Maria Elvira - 2a Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Rêmolo Aloise
- Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Antônio Genaro - Bernardo Rubinger -
Cóssimo Freitas - Edward Abreu - Homero Duarte - Jaime
Martins - João Marques - Jorge Eduardo - José Laviola - José
Maria Pinto - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mílton Salies - Paulo Pettersen - Reinaldo Lima - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lê Fase
Ata

- A Deputada Maria Elvira, 2Q-Secretário ad hoc, procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições. 

CORRESPONDÊNCIA
- O Deputado Cóssimo Freitas, lg-Secretário ad hoc, lê a

seguinte correspondência:

"MENSAGEM NQ 341/93*
Belo Horizonte, 16 de abril de 1993.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência, em
aditamento à Mensagem nQ 329/93, que sejam introduzidas no
Projeto de Lei Complementar nQ 25/93, de minha iniciativa,
as emendas seguintes, relacionadas com o regime de pessoal
da Policia Militar:
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1. O artigo 136 e o caQut do artigo 184 da Lei ng 5.301, de
16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto do Pessoal da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art.136 - .................

11 - O Oficial da Policia Militar, ocupante dos cargos de
Comandante-Geral, Chefe do Gabinete Militar do Governador e
Chefe do Estado-Maior, que completar 30 (trinta) anos de
efetivo exercício, poderá permanecer no serviço ativo até o
final do mandato do Governador do Estado, respeitado o
limite de idade previsto nesta lei.
Art. 184 - As promoções na Polícia Militar serão feitas

anualmente nos dias 9 (nove) de junho e 25 (vinte e cinco)
de dezembro.
2. O parágrafo único do artigo 17 e o artigo 18 da Lei

Delegada ng 37, de 13 de janeiro de 1989, que reestrutura a
remuneração do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art.17 - ..........
Parágrafo único - A gratificação a que se refere este

artigo compreende o exercício de magistério junto aos cursos
integrantes do Ensino Profissional da Polícia Militar,
previstos na Lei ng 6.260, de 13 de dezembro de 1973."
Art. 18 - O militar designado para desempenhar atividades

relacionadas a concursos, avaliação de trabalhos que exijam
pesquisa, e para ministrar aulas para os cursos a que se
refere o parágrafo único do artigo anterior perceberá
honorários, por aula, nas condições estabelecidas em
regulamento.
3. Inclua-se no Projeto, onde couber, artigo com a seguinte

redação:
"Art. - O Poder Executivo baixará decreto, no prazo de 30

(trinta) dias a contar da publicação desta lei, dispondo
sobre o pagamento dos honorários a que se refere o artigo 18
da Lei Delegada ng 37, de 13 de janeiro de 1989, alterado
pelo artigo desta lei.
Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência

meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar ng 25/93.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)

OFÍCIOS
Da Sra. Betty Suely Lopes, Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Amazonas, comunicando a esta Casa ter
assumido a Vice-Presidência daquele Poder Legislativo e da
Executiva Regional do PMDB e solicitando lhe seja informada
a composição da nova Mesa desta Assembléia.
Do Sr. Amilcar Martins, Presidente da Câmara Municipal de
Belo Horizonte (2), dando ciência a esta Casa de que aquela
Câmara aprovou moção da Vereadora Norma Venâncio em que
solicita sejam apresentadas congratulações aos parlamentares
mineiros pela rejeição do veto do Governador do Estado ao
projeto que concede meia-entrada aos estudantes em cinemas,
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teatros e casas de diversão; e encaminhando cópia de moção
de repúdio ao Sr. Afonso Paulino. Presidente do Clube
Atlético Mineiro, por suas manifestações agressivas contra o
Deputado Reinaldo Lima, a qual é assinada pela Vereadora
Neusinha Santos e outros.
Do Sr. João Domingos Fassareila, Presidente da Câmara
Municipal de Governador Valadares, encaminhando cópia de
requerimento da Vereadora Maria de Fátima Salgado, aprovado
por aquela Câmara, em que a parlamentar solicita especial
atenção deste Legislativo para o projeto de lei que cria o
Quadro Especifico de Cargos de Provimento Efetivo do
Sistema único de Saúde do Estado de Minas Gerais, em
tramitação nesta Casa, a fim de que no referido quadro sejam
incluídos também os servidores administrativos de nível
médio e elementar.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.322/93.)
Do Sr. Júlio Boechat Braga, Diretor de Operação da TELEMIG,
comunicando, em atenção a requerimento da Deputada Maria
Elvira, que foi instalado telefone público na Rua Etel
Nogueira de Sã, no Bairro Duro Preto.
Do Sr. Luiz Bandeira da Rocha Filho, Subchefe para
Acompanhamento da Ação Governamental da Casa Civil da
Presidência da República (2), informando, com relação a
requerimentos do Deputado Marcos Helênio, encaminhados por
meio dos Ofícios nos 195 e 210/93/SGM, que os expedientes
foram enviados á apreciação dos Ministérios dos Transportes
e da Justiça, respectivamente.
Da Sra. Dulce Angela Procópio de Carvalho, Chefe da
Assessoria Parlamentar da Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Coordenação da Presidência da República -
SEPLAN-PR -, informando, a respeito de requerimento do
Deputado Roberto Amaral, que já foram liberados os recursos
orçamentários de 1992 para o Projeto Jequitai e que, para a
solicitada inclusão, no Orçamento de 1993, da previsão de
recursos para construção de barragem no rio Jequitai,
deveriam ter sido desenvolvidas gestões junto ao então
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, por ocasião da
elaboração da proposta orçamentária, ou ao Congresso
Nacional, para que fosse apresentada emenda que contemplasse
a referida obra.

COMUNICAÇÕES
- São encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões de
Defesa Social (3), de Política Energética, Hídrica e
Minerária (2) e de Ciência e Tecnologia e dos Deputados
Simão Pedro Toledo, Marcelo Cecé, Reinaldo Lima e Jaime
Mar  1 ns.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Cóssimo Freitas e Maria Elvira proferem

discursos, que serão publicados em outra edição.
2a Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da la parte da reunião,
destinada à leitura de comunicações e a pronunciamentos de
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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
Defesa Social (3) - designação dos seguintes Deputados para
representá-la nas audiências públicas regionais: Região VII
- Jequitinhonha: Wilson Pires e João Marques; Região VIII -
Rio Doce: Wilson Pires e João Marques; Região VI - Noroeste:
Antônio Pinheiro e Clêuber Carneiro; Região II - Zona da
Mata: Agostinho Patrus e Homero Duarte; Região V - Alto São
Francisco: Geraldo da Costa Pereira e Geraldo Rezende;
Região III - Sul de Minas: Homero Duarte e Francisco
Ramalho; Região IV - Triângulo e Alto Paranaiba: Agostinho
Patrus e Geraldo Rezende; Região 1 - Metalúrgica e Campos
das Vertentes: Francisco Ramalho e Geraldo da Costa Pereira;
aprovação dos Requerimentos ngs 3.778 e 3.779/92 e 3.919/93,
do Deputado Geraldo da Costa Pereira; 3.795, 3.796 e
3.797/92. do Deputado José Maria Pinto; 3.806/92, da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais; 3.841/93, do
Deputado Benê Guedes; 3.847/93. do Deputado Gilmar Machado;
3.853 e 3.855/93, do Deputado Marcos Helênio; 3.890/93, do
Deputado Dílzon Melo, e 3.902/93, do Deputado Amilcar
Padovani ; e rejeição do Requerimento no 3.541/92, do
Deputado José Maria Pinto; aprovação dos Requerimentos ngs
3.828 e 4.015/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira;
4.005/93, do Deputado Roberto Amaral; 4.063/93, do Deputado
Homero Duarte; 4.081 e 4.115/93, do Deputado Tarcísio
Henriques; 4.105/93, do Deputado Marcelo Cecé, 4.138, 4.139
e 4.140/93, do Deputado José Renato; pela Comissão de
Política Energética, Hídrica e Minerária (2) - designação
dos seguintes Deputados para representá-la nas audiências
públicas regionais: Região VII - Jequitinhonha: Paulo
Pettersen e Roberto Luiz Soares; Região VIII - Rio Doce:
José Maria Pinto e Antônio Genaro; Região VI - Noroeste:
Paulo Pettersen e Miguel Barbosa; Região II - Zona da Mata:
José Maria Pinto e Roberto Luiz Soares; Região V - Alto São
Francisco: Miguel Barbosa e José Bonifácio; Região III - Sul
de Minas: Ailton Vilela e Eduardo Brás; Região IV -
Triângulo e Alto Paranaíba: Miguel Barbosa e Elisa Alves;
Região 1 - Metalúrgica e Campos das Vertentes: Paulo
Pettersen e Eduardo Brás; aprovação do Requerimento ng
4.119/93, do Deputado Wanderley Ávila; pela Comissão de
Ciência e Tecnologia - designação dos seguintes Deputados
para representá-la nas audiências públicas regionais: Região
VII - Jequitinhonha: Roberto Luiz Soares e Adelmo Carneiro
Leão; Região VIII - Rio Doce: Gilmar Machado e Roberto Luiz
Soares; Região VI - Noroeste: Gilmar Machado e Edward Abreu;
Região II - Zona da Mata: Ibrahim Jacob e Roberto Luiz
Soares; Região V - Alto São Francisco: Gilmar Machado e
Edward Abreu; Região III - Sul de Minas: Edward Abreu e
Roberto Luiz Soares; Região IV - Triângulo e Alto Paranaiba:
Gilmar Machado e Tarcísio Henriques; Região 1 - Metalúrgica
e Campos das Vertentes: Edward Abreu e Ibrahim Jacob
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(Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Simão Pedro Toledo -
falecimento do Sr. Francisco Ribeiro Magalhães, em Santa
Rita do Sapucai; Marcelo Cecé - falecimento da Sra. Elza
Alves Costa, em Sete Lagoas; Reinaldo Lima - falecimento do
Sr. Marcelo Fontenelie Soares, em Viçosa; e Jaime Martins -
falecimento do Sr. Marcelo da Costa Machado, em Divinópolis
(Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo Lideres inscritos nem
oradores para o Grande Expediente, a Presidência encerra a
reunião e convoca os Deputados para a reunião ordinária de
quinta-feira, dia 22, às 14 horas, com a ordem do dia
regimental . Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR
COM O PRESIDENTE DO BANCO DE CRÉDITO REAL SOBRE O PROBLEMA
DAS DEMISSÕES DE INÚMEROS FUNCIONÁRIOS DAQUELA INSTITUIÇÃO
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de março
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho
III os Deputados Tarcísio Henriques, Wellington de Castro,
Antônio Carlos Pereira e Wanderley Ávila, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente ad hoc, Deputado Tarcísio Henriques, declara
abertos os trabalhos e informa que a presente reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o Relator. Determina a distribuição das cédulas de
votação e convida o Deputado Wellington de Castro para atuar
como Escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que
foram eleitos para Presidente e para Vice-Presidente os
Deputados Wanderley Ávila e Wellington de Castro,
respectivamente, ambos com quatro votos. O Presidente 'ac1
hoc' passa a Presidência ao Deputado Wanderley Ávila, que
agradece a escolha de seu nome e, em seguida, designa o
Deputado Antônio Carlos Pereira como Relator da matéria.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Antônio Carlos Pereira -
Francisco Ramalho.

ATA DA 66a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e dez minutos do dia trinta de março de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os
Deputados Antônio Júlio, Maria José Haueisen, Reinaldo Lima
e Célio de Oliveira, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Antônio
Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Célio de Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência solicita à assessoria que distribua
aos parlamentares presentes cópia das audiências públicas
regionais desta Assembléia Legislativa. Passa-se à 2a parte
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da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Célio de Oliveira, para relatar os
Projetos de Lei nQS 1.171, 1.176, 1.181 e 1.185/92, todos no
lg turno. Estando em condições de emitir os pareceres, o
Relator conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade da matéria. Colocados em discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Projetos de
Lei ngs 1.176. 1.181, 1.185 e 1.171/92, este último com a
Emenda nQ 1, do Relator.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a

presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima - Célio de

Oliveira - João Marques.

ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e quinze minutos do dia trinta e um de março
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Baldonedo
Napoleão, Raul Messias e Jorge Hannas, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência dá ciência aos
parlamentares presentes do recebimento da seguinte
correspondência: Oficio flQ 44/93, do Vereador José Honorato
da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão das
Neves, comunicando que foram eleitos rara compor a
Assembléia Metropolitana os seguintes Vereadores: Maria
Bárbara Leite Muniz e Maria Aparecida Porto, como membros
efetivos; Semeão Corrêa da Silva e Nelson Geraldo da Rocha,
como membros suplentes; Oficio no 58/93. do Vereador Carlos
Roberto Ferreira Dias, Presidente da Câmara Municipal de
Contagem, comunicando que foram eleitos para compor a
Assembléia Metropolitana os seguintes Vereadores: Arnaldo
Luiz de Oliveira, Paulo Augusto Pinto de Mattos, Luiz José
da Cruz e Durval Angelo Andrade, como membros efetivos;
Avair Salvador de Carvalho, Maria Lúcia Guedes Vieira,
Ailton Diniz e Eduardo Alves Marfins, como membros
suplentes; Oficio ng 13/93, da Vereadora Mary de Mello
Silva, Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho,
comunicando que foram eleitos para compor a Assembléia
Metropolitana os seguintes Vereadores: Adriano Bernardes de
Souza, como membro efetivo, e João da Silva Moreira, como
membro suplente; Oficio ng 18/93, do Vereador Nelcy Benedito
Maximiano, Presidente da Câmara Municipal de Rio Acima,
comunicando que foram eleitos para compor a Assembléia
Metropolitana os seguintes Vereadores: Nelcy Benedito
Maximiano, como membro efetivo, e Waldiney Gonçalves dos
Santos, como membro suplente; e Oficio ng 63/93, do Vereador
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Baltazar Ruas de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal
de Vespasiano, comunicando que foram eleitos para compor a
Assembléia Metropolitana os seguintes Vereadores: Divino
Rezende de Morais, como membro efetivo, e Maurilio Leme
Santana, como membro suplente. Passa-se, então, à 2a parte
da reunião, com a discussão e a votação de proposições da
comissão, oportunidade em que o Deputado Baldonedo Napoleão
tece considerações a respeito da distribuição do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM -; afirma sua intenção
de apresentar nas próximas reuniões requerimentos
solicitando o comparecimento de técnicos para discorrer
sobre aquele fundo; apresenta requerimento solicitando ao
Conselheiro Fued Dib, Presidente do Tribunal de Contas, o
comparecimento de um representante daquele Tribunal a uma
reunião desta comissão, para discorrer sobre a situação dos
municípios mineiros, no que se refere à aplicação de 25% de
suas receitas na manutenção e no desenvolvimento do ensino,
prevista no art. 212 da Constituição Federal, e solicitando
também sejam convidados a participar dessa reunião os
membros das Comissões de Educação, Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Colocado em votação o requerimento, fazem uso da palavra,
para encaminhar a votação, os Deputados Jorge Hannas e Raul
Messias, que tecem considerações a respeito do FPM; fazem
sugestões, que poderiam ser acatadas pelo Executivo
Municipal, quanto à aplicação dos 25% de suas receitas na
manutenção e no desenvolvimento do ensino; e parabenizam o
Deputado Baldonedo Napoleão pela iniciativa da proposta. O
requerimento é aprovado por unanimidade. Em seguida, passa-
se à 3 fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições sujeitas à deliberação conclusiva da
comissão, oportunidade em que o Presidente invoca o art. 44,
parágrafo único, do Regimento Interno e passa a direção dos
trabalhos ao Deputado Baldonedo Napoleão. Tendo assumido a
Presidência, o referido parlamentar coloca em votação, nos
termos da Deliberação da Mesa ng 487, o Requerimento ng
4.076/93, do Deputado Simão Pedro Toledo, que é aprovado.
Retorna à Presidência o Deputado Simão Pedro Toledo.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Simão Pedro Toledo. Presidente - Baldonedo Napoleão -

Tarcísio Henriques - Jorge Hannas.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 29/92,
DO DEPUTADO JOSÉ MILITÃO, QUE ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART.
36 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta e um de
março de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no
Plenarinho 1 os Deputados Maria Olivia, Eduardo Brás, José
Renato, Bernardo Rubinger (este em substituição à Deputada
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Maria Elvira por indicação da Liderança do PMDB), Tarcísio
Henriques, Antônio Fuzatto, Mílton Salies, Wilson Pires,
Ronaldo Vasconceilos (este em substituição ao Deputado José
Leandro, por indicação da Liderança do PL) e Francisco
Ramalho, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Eduardo Brás que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer, no 2ç
turno, do Relator, Deputado Tarcísio Henriques, a quem passa
a palavra. Este emite parecer que conclui pela aprovação da
Emenda à Constituição ng 29/92, no 2g turno, na forma do
vencido no lg turno, juntamente com a Emenda no 1. Colocado
em discussão o parecer, o Deputado Ronaldo Vasconceilos
requer vista deste, o que é deferido pela Presidência. Nada
mais havendo a ser tratado, a Presidente agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
Eduardo Brás, Presidente - Tarcísio Henriques - Jorge
Eduardo - Sebastião Costa - Francisco Ramalho - Hely
Tarquínio - José Maria Pinto - Edward Abreu.

ATA DA 40a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas e trinta minutos do dia primeiro de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Canarinho e
Jorge Eduardo, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva,
declara abertos os trajalhos e solicita ao Deputado Jorge
Eduardo que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, ê subscrita pelos membros presentes. O
Presidente distribui a correspondência ao Deputado Jorge
Eduardo, que, após proceder a sua leitura, solicita à
assessoria que providencie a elaboração de sugestões para
responder ao documento 'Novos Caminhos para a Agropecuária".

z A seguir, o Presidente passa à 2 parte da reunião, com
discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente submete a
discussão e votação o Projeto de Lei flQ 1.148/92, no l
turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, com parecer favorável emitido pelo Relator,
Deputado Arnaldo Canarinho, que é aprovado. O Presidente
submete a votação, cada um por sua vez, os Requerimentos ngs
3.836 e 3.848/93, ambos com pareceres favoráveis à sua
aprovação, emitidos pelos Relatores, Deputado Jorge Eduardo
e Arnaldo Canarinho, respectivamente, os quais são
aprovados. A Presidência submete a votação o Requerimento ng
4.083/93, nos termos da Deliberação da Mesa no 487, o qual é
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - José Maria Pinto - Arnaldo
Canarinho - Jorge Eduardo.

ATA DA lã REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
VERIFICAR "IN LOCO" A SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS DA INDUSTRIAL
MALVINA S.A., EM BOCAIÚVA, E DA USINA ARIADNÓPOLIS AÇÚCAR E
ÁLCOOL, EM CAMPO DO MEIO, TENDO EM VISTA DENÚNCIAS DE QUE OS
EMPREGADOS DESSAS EMPRESAS ESTÃO VIVENDO EM SITUAÇÃO DE
MISÉRIA, VISTO QUE NÃO RECEBEM SEUS SALÁRIOS DESDE OUTUBRO
DE 1992
As vinte horas e quinze minutos do dia cinco de abril de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Cóssimo Freitas e
Simão Pedro Toledo (estes dois últimos em substituição aos
Deputados Maria Elvira e Dilzon Meio, respectivamente, por
indicação das Lideranças do PMDB e do P15), membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental e na
ausência do Presidente e do Vice-Presidente, assume a
direção dos trabalhos o Deputado Péricles Ferreira, que
declara aberta a reunião e esclarece que ela se destina a
apreciar requerimentos de autoria da Deputada Maria Elvira,
mediante os quais ela solicita sejam convidadas as Sras.
Conceição Amaral, da Secretaria do Trabalho e Ação Social
Andirana Veiga, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; e Raquel Scariatelli, da Federação Mineira de
Mulheres; bem como um engenheiro, um subdelegado e um
médico do Ministério do Trabalho, para acompanhar os membros
desta comissão na visita a Campo do Meio, no dia 6 de abril.
A Presidência submete os dois rcquerimentos a votação, cada
um por sua vez, os quais são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
Gilmar Machado, Presidente - Dilzon Melo - Antônio Júlio.

ATA DA 53a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As nove horas e cinqüenta minutos do dia seis de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1
os Deputados Roberto Amara], Ibrahim Jacob (este
substituindo o Deputado José Braga, por indicação da
Liderança do PDT), Cóssimo Freitas (este substituindo ao
Deputado Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do
PMDB) e José Maria Pinto, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Roberto
Amarai, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Cóssimo Freitas que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência procede à distribuição
das proposições constantes na pauta. O Deputado Cóssimo
Freitas é designado Relator do Projeto de Lei ng 1.213/93.
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Ao Deputado Ibrahim Jacob são distribuídos os Projetos de
Lei ngs 974, 1.082 e 1.088/92, e ao Deputado José Maria
Pinto são distribuídos os Projetos de Lei ngs 1.067, 1.070,
1.077, 1.089, 1.095, 1.098, 1.111 e 1.112/92. Passa-se,
então, à fase de discussão e votação das proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Cóssirno Freitas oferece parecer concluindo pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.213/93, que, submetido a discussão e
votação, fica aprovado. Em seguida, passa-se à fase de
discussão e votação das proposições sujeitas à deliberação
conclusiva das comissões. Com a palavra, o Deputado Ibrahim
Jacob profere seu parecer, concluindo pela aprovação da
matéria. Colocados em discussão e votação, cada um por sua
vez, ficam aprovados os Projetos de Lei nos 974, 1.082 e
1.088/92. Com a palavra, o Deputado José Maria Pinto
apresenta pareceres concluindo pela aprovação dos Projetos
de Lei ngs 1.067, 1.070, 1.077, 1.089, 1.095, 1.098, 1.111 e
1.112/92, que, submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, ficam aprovados. Cumprida a finalidade da reunião,
o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
José Maria Pinto, Presidente - Tarcísio Henriques - Edward

Abreu.

ATA DA 68ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia
quatorze de abril de mil novecentos e noventa e três,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio de
Oliveira, Baldonedo Napoleão, Jorge Hannas (substituindo
e3te ao Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança
do PFL) e Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao
Deputado Raul Messias, por indicação da Liderança do P1),
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e esclarece ter a reunião a finalidade de apreciar
o parecer, no 2o turno, do Relator sobre o Projeto de Lei no
1.290/93, de autoria do Governador do Estado, o qual fixa o
efetivo da Polícia Militar do Estado e dá outras
providências. Logo após, solicita ao Deputado Jorge Hannas
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
a Presidência designa o Deputado Jorge Hannas para relatar a
matéria. Encerrada a la parte dos trabalhos, o Presidente
passa a palavra ao Relator, que emite seu parecer concluindo
pela aprovação do projeto, na forma do vencido no 1Q turno.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares e convoca os membros desta
comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 14 de abril de 1993.
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Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Júlio - Baldonedo
Napoleão - Raul Messias.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.137/93

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

O projeto de lei em tela, do Deputado João Batista, propõe
seja declarada de utilidade pública a Sociedade Atlética
Uberabense de Desportistas - SAUDE -, com sede no Município
de Uberaba.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e vem,
agora, a esta comissão, para o lg turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Sociedade Uberabense de Desportistas - SAUDE - é urna
entidade constituída com a finalidade de congregar em torno
de interesses comuns atletas que pratiquem o pedestrianismo,
em todas as suas modalidades e distâncias, bem como várias
outras formas de atletismo e de esportes que não dependam de
motores.
Para estimular tais interesses, dedica-se a SAUDE à
promoção de eventos, de cursos, de treinamentos, de
seminários e de exposições que possibilitem aos seus atletas
o aprimoramento da prática desportiva, a proteção à saúde -
corno o combate ao uso indiscriminado de bebidas alcoólicas
e de fumo - e o intercâmbio com atletas do País e do
exterior.
Propõe-se, ainda, a entidade, a descobrir novos valores e a
proporcionar-lhes a oportunidade de se dedicarem mais
intensivamente à modalidade esportiva em que se destacam,
oferecendo-lhes os meios necessários para seu
aperfeiçoamento.
Por todos os motivos acima relacionados, consideramos a

SAUDE merecedora da declaração de utilidade pública que ora
pleiteia.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.137/92, no lo
turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 384/91

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, propõe seja declarada de utilidade pública a Academia
Uberabense de Jovens Escritores, com sede no Município de
Uberaba.
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Aprovada no lg turno, sem emendas, retorna a proposição a
esta comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva, na
forma regimental

Fundamentação
A Academia Uberabense de Jovens Escritores, entidade sem
fins lucrativos, dedica-se ao estudo e ao cultivo das letras
e das artes, bem como à divulgação da cultura entre as
classes populares.
Como reconhecimento de sua ativa participação na comunidade
uberabense, a entidade faz-se merecedora da declaração de
utilidade pública que ora pleiteia.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

384/91, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 973/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, o
projeto em epígrafe dispõe sobre o reajustamento dos
vencimentos dos servidores do Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público, inclusive os proventos dos
seus inativos, e dá outras providências.
Durante o lg turno, o projeto de lei foi aprovado nas
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com as
Emendas ngs 1, 2 e 3, apresentadas pela primeira.
Agora, nesta fase regimental, volta o processo a esta
comissão, a fim de ser examinado no 2g turno e elaborada a
redação do vencido, que segue anexa e é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
A matéria apresenta méritos indiscutíveis, pois visa a
reajustar os vencimentos dos servidores do Quadro Permanente
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público,
restabelecendo o poder de compra dos seus rendimentos,
corroídos pela inflação, e merece prosperar, pois não há
óbice a sua aprovação.

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

nQ 973/92, no 2g turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, Relator
- Raul Messias - Antônio Júlio.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 973/92

Dispõe sobre o reajustamento dos vencimentos dos servidores
do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público inclusive os proventos dos inativos e dá outras
providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os vencimentos dos servidores do Quadro
Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público,
inclusive os proventos dos inativos, ficam reajustados,
uniforme e universalmente, pelos seguintes percentuais, de
forma cumulativa:

- 20% (vinte por cento), a partir de 1g de agosto de
1992;
II - 17% (dezessete por cento), a partir de lg de setembro

de 1992;
III - 23% (vinte e três por cento), a partir de lg de

outubro de 1992;
IV - 20% (vinte por cento), a partir de lQ de novembro de

1992.
Art. 2g - O art. 3g da Lei no 10.857, de 6 de agosto de
1992, passa a ter a seguinte redação:
Art. 3Q - O atual ocupante de cargo do Quadro Específico

de Provimento Efetivo do Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público, a que se refere a Lei ng
10.257. de 24 de julho de 1990, e o inativo terão acrescido
de 7 (sete) símbolos o seu posicionamento, a partir de maio
de 1992.
Art. 3g - Os proventos dos servidores inativos pagos
atualmente no valor dos vencimentos atribuídos aos ocupantes
do cargo em comissão de Assistente Auxiliar, código EX-07,
símbolo QP-15, do Quadro Setorial de Lotação da
Procuradoria-Geral de Justiça, de que trata o Decreto n
16.686, de 27 de outubro de 1974, passam a corresponder aos
vencimentos percebidos pelos ocupantes do cargo de
Secretário Executivo, código MP-EX-04, símbolo PG-22, do
Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público, previsto no Anexo 1 da Lei ng 10.257, de 24 de
julho de 1990, aplicando-se-lhes o disposto no art. 4g da
Lei flQ 10.771. de 22 de junho de 1992.
Art. 4g - Para atender aos encargos financeiros decorrentes
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar de Cr$2.199.411.556,84 (dois bilhões cento e
noventa e nove milhões quatrocentos e onze mil quinhentos e
cinquenta e seis cruzeiros e oitenta e quatro centavos),
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal ng 4.320. de
17 de março de 1964.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo a lg de maio de 1992 os efeitos dos
arts. 2g e 3g.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
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1Belo Horizonte, sexta-feira. 23 de abril de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 25/92,
DE AUTORIA DO DEPUTADO TARCÍSIO HENRIQUES, QUE SUPRIME O
ART. 141 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
As dez horas e trinta minutos do dia quinze de outubro de
mil novecentos e noventa e dois, reúnem-se no Plenarinho II
os Deputados Jorge Eduardo, Paulo Carvalho, José Renato
(substituindo aos Deputados Maria Elvira, Geraldo Rezende e
João Marques, respectivamente, por indicação da Liderança do
PMDB), Wanderley Ávila (substituindo ao Deputado Arnaldo
Canarinho, por indicação da Liderança do PSDB), Ambrósio
Pinto (substituindo ao Deputado Célio de Oliveira, por
indicação da Liderança do PRS), Ibrahirn Jacob, José Militão,
Ermano Batista e Maria Olivia, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Ibrahim Jacob, declara abertos os trabalhos e
informa que a presente reunião se destina a eleger o
Presidente, o Vice-Presidente e a designar o Relator.
Determina a distribuição das cédulas de votação e convida o
Deputado Wanderley Ávila para atuar como Escrutinador.
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos, para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Ibrahim Jacob, com oito votos, e Arnaldo Canarinho, com nove
votos. O Deputado Ibrahim Jacob agradece a escolha de seu
nome e designa o Deputado Guálter Monteiro Relator da
matéria. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos colegas, informando-os de que a
próxima reunião será convocada por meio de edital, determina
a lavratura da ata e encerra a reunião.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Ibrahim Jacob, Presidente - Antônio Júlio - Eduardo Brás -

João Marques - Ivo José - Jorge Hannas - Sebastião Costa -
Márcio Miranda - Ambrósio Pinto - Ronaldo Vasconcelos -
Roberto Amaral.

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES NA PRIVATIZAÇÃO DA CAMIG E DE TODO O
PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO PRATICADO PELO GOVERNO MINEIRO,
DESDE 1987
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de
março de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Tarcísio Henriques, Sebastião
Costa, Ivo José, Antônio Júlio e Baldonedo Napoleão, membros
da comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Tarcísio Henriques, declara
abertos os trabalhos e esclarece que a finalidade da reunião
é dar posse ao Presidente eleito, Deputado Sebastião Costa,
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e designar o Relator da comissão. O Presidente "ad hoc,
Deputado Tarcísio Henriques, solicita ao Deputado Ivo José
que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Durante a
leitura, o Deputado Ivo José pede que seja alterado o trecho
da ata em que se lê: cujo protesto ficou conhecido pela
alcunha de Padre Cícero para: "cujo projeto ficou conhecido
pela alcunha de Padre Cícero". Após a retificação, a ata é
aprovada e subscrita pelos membros presentes. O Presidente
"ad hoc", Deputado Tarcísio Henriques, convida o Deputado
Sebastião Costa para ocupar a mesa dos trabalhos, declara-o
empossado no cargo de Presidente e passa-lhe a direção da
reunião. O Presidente agradece a confiança nele depositada e
faz um breve histórico dos trabalhos desenvolvidos por esta
comissão até o presente momento. Em seguida, designa Relator
o Deputado Ivo José. A Presidência informa os membros
presentes de que, conforme informação transmitida pelo Dr.
José Dalton, Chefe de Gabinete do Dr. Dano Rutier Duarte,
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, este
não poderá comparecer á reunião do dia 24/3/93, para a qual
havia sido convidado, mas que se colocou à disposição para
comparecer aos trabalhos da comissão no início do mês de
abril. O Presidente indaga aos membros sobre o novo convite
a ser feito ao Secretário. Com a palavra, o Deputado Ivo
José faz comentários sobre o comprometimento dos trabalhos
devido aos adiamentos já solicitados pelo Dr. Dano Rutier
Duarte e sugere que seja feita uma convocação ao Secretário.
O Deputado Baldonedo Napoleão sugere o dia lg de abril para
o encontro, porém sem convocação. O Deputado Ivo José propõe
que seja feita uma ligação telefônica, nesta oportunidade,
para o Gabinete do Secretário. O Presidente suspende a
reunião por 5 minutos para que o contato seja feito. Após a
ligação, a Presidência reabre os trabalhos e comunica que o
Dr. Dano Rutier Duarte confirma sua vinda para o dia 7 de
abril próximo. O Deputado Ivo José retira, então, sua
sugestão sobre a convocação. O Presidente indaga se todos
estão de acordo em manter o convite e obtém resposta
afirmativa dos membros presentes. Fica definido, então, que
será feito novo convite ao Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas para que compareça a reunião
desta comissão no dia 7/4/93, às 9h30min. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Sebastião Costa, Presidente - Tarcísio Henriques - José
Leandro - Bernardo Rubinger - Ivo José.

ATA DA 20 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de março
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Eduardo Brás, José Maria Pinto,
Roberto Luiz Soares e Miguel Barbosa, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Eduardo Brás, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Roberto Luiz Soares que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, o
Presidente informa que a presente reunião se destina a ouvir
o Dr. Carlos Alberto Cotta, Diretor-Presidente da Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, e a apreciar as
matérias constantes na pauta. Encerrada a la parte dos
trabalhos, o Presidente passa à 2a parte da reunião, com
discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, e distribui aos
Deputados José Maria Pinto e Roberto Luiz Soares,
respectivamente, os Requerimentos nos 4.039/93, do Deputado
Anderson Adauto, e 4.054/93, do Deputado Wanderley Ávila. O
Deputado José Maria Pinto profere parecer oral mediante o
qual conclui pela aprovação do Requerimento flQ 4.039/93. Com
a palavra, o Deputado Roberto Luiz Soares emite parecer oral
favorável à aprovação do Requerimento nQ 4.054/93. Colocados
em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. Logo após, o Presidente convida o Dr. Carlos
Alberto Cotta para tomar assento à mesa e esclarece que o
convidado discorrerá sobre assuntos relativos à atividade
mineradora no Estado. O Presidente, autor do requerimento
que motivou o convite, faz considerações sobre o trabalho
realizado pelo convidado, a quem passa a palavra. O Dr.
Carlos Alberto Cotta lembra que a COMIG é uma empresa que
resultou da incorporação da METAMIG pela CAMIG, e que, ao
assumir a Presidência da empresa, esta se encontrava em
difícil situação, em face do fechamento de 241 unidades de
vendas da CAMIG, da demissão de 3.000 funcionários, e dos
bens penhorados pelo BNDES, e se achava entre as empresas
que seriam extintas. Aborda em seguida o trabalho realizado
pela Paulo Habib Engenharia, que fez um diagnóstico
referente ao mapeamento geológico, à prospecção e à pesquisa
e um estudo mercadológico de carteira mineral, que
possibilita detectar a qualidade dos produtos de cada
unidade do Estado, e, se for o caso, os ajustes necessários
para a competição no mercado. Com a palavra, o Deputado José
Maria Pinto parabeniza o convidado pelo brilhante trabalho à
frente da COMIG e pede licença para se retirar por ter
compromissos inadiáveis em seu Gabinete. Antes, porém,
apresenta requerimento mediante o qual requer que esta
reunião, destinada a ouvir o Dr. Carlos Alberto Cotta, se
transforme em reunião de debates entre os Deputados, o
convidado e as seguintes autoridades presentes: Dr. João
César de Freitas Pinheiro, Secretário Nacional dos
Trabalhadores na Indústria Minerária; Dr. Adão Conrado,
Consultor; Dr. Marcos Tadeu de Melo, da Consultoria Paulo
Habib; Dr. Evaldo Garzon, Presidente da Associação dos
Engenheiros de Minas do Brasil; Dr. Fernando Souza Jardim,
Diretor de Geologia do Instituto de Geociências Aplicadas;
Dr. Leonardo Lage, Diretor de Atendimento da Agência
Alcântara e Comunicação; Dr. Afonso de Mello Baeta, Diretor
de Acompanhamento de Ação do Governo, da SEPLAN; Dr. Edésio
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Teixeira, Chefe do Departamento de Geologia da UFMG; e Prof.
João Henrique Grossi, da Universidade Federal de Minas
Gerais. Com a palavra, o Dr. João César solicita a atenção
dos Deputados para os trabalhadores de Minas, muitos
morrendo de silicose, no Quadrilátero Ferrífero. Neste
momento, comparecem os Deputados Baldonedo Napoleão, José
Bonifácio, Roberto Amaral e Célio de Oliveira. Com a
palavra, o Prof. João Henrique Grossi indaga do Presidente
da COMIG se os mapas aos quais se referiu anteriormente
estão à disposição. O Dr. Carlos Alberto Cotta responde que
eles estão à disposição, não só dos presentes, mas de
interessados de todo o Pais. Abre-se, a seguir, amplo debate
entre os Deputados, o convidado e as autoridades acima
mencionadas. Durante os debates, comparecem os Deputados
José Militão e Ronaldo Vasconcellos. Com a palavra, o
Deputado Ronaldo Vasconcellos esclarece que, por estar
exercendo a Vice-Liderança de seu partido no Plenário, não
pôde comparecer logo no inicio desta reunião, e cumprimenta
o Presidente da COMIG pelo excelente trabalho que realiza na
empresa. O Presidente passa a palavra para quem quiser dela
fazer uso para as considerações finais. O Dr. Carlos Alberto
Cotta agradece ao Presidente o convite que lhe foi formulado
para comparecer à reunião desta comissão, dispondo-se a
retornar quando necessário, e agradece também as
manifestações de aprovação dos Deputados ao trabalho da
diretoria da COMIG. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença do Dr. Carlos Alberto Cotta,
das autoridades e dos Deputados, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
Eduardo Brás, Presidente - Aílton Vilela - Antônio Genaro.

ATA DA 41a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de abril
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho
1 os Deputados Antônio Júlio, Reinaldo Lima, Célio de
Oliveira, Jorge Eduardo (substituindo este ao Deputado
Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do PMDB) e
Antônio Fuzatto (substituindo à Deputada Maria José
Haueisen, por indicação da Liderança do PT), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Tarcísio Henriques,
Antônio Fuzatto, Dílzon Melo, Errnano Batista e João Marques,
membros da Comissão de Administração Pública; Célio de
Oliveira, Roberto Amaral, Raul Messias e Jorge Eduardo
(substituindo este ao Deputado José Renato, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Tarcísio Henriques, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente esclarece



que a presente reunião se destina a apreciar os pareceres
Para o lg turno do Projeto de Lei ng 1.272/93, do Tribunal
de Justiça, o qual dispõe sobre a recomposição e o
reajustamento dos símbolos de vencimentos e dos proventos
dos servidores do Poder Judiciário e dá outras providências.
Na ausência dos Relatores, Deputados Geraldo Rezende, da
Comissão de Constituição e Justiça; José Renato, da Comissão
de Administração Pública; e Baldonedo Napoleão, da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a Presidência
redistribui a matéria aos Deputados Antônio Júlio, João
Marques e Roberto Amaral, respectivamente, e indaga do
Deputado Antônio Júlio, Relator da Comissão de Constituição
e Justiça, se está em condições de emitir seu parecer.
Estando o Relator em condições de proferir seu parecer,
passa a fazê-lo, concluindo pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.272/93. Colocado em discussão e votação, ê o parecer
aprovado pelos membros da Comissão de Constituição e
Justiça. A seguir, o Deputado João Marques, Relator da
Comissão de Administração Pública, lê o seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria, com as
Emendas do no 1 ao 3, do Relator. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado pela Comissão de Administração
Pública. O Deputado Roberto Amaral. Relator da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, profere seu parecer,
concluindo pela aprovação da matéria, com as Emendas do ng 1
ao 3, apresentadas pela Comissão de Administração Pública.
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com as
Emendas do ng 1 ao 3, apresentadas pela Comissão de
Administração Pública. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença dos parlamenta-es, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Antônio Júlio - Jorge

Hannas - Francisco Ramalho - Maria José Haueisen - Célio de
Oliveira - Antônio Fuzatto - José Renato - Sebastião Costa -
Ronaldo Vasconcellos - Roberto Amaral.

ATA DA 139 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às dez horas e quinze minutos do dia primeiro de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e
Maria Olivia, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Deputado Marcos Helênio, Presidente da
comissão, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Márcio Miranda que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. Não havendo correspondência a ser
lida, o Presidente passa à 2a parte da reunião e esclarece
que a presente reunião se destina a ouvir os seguintes
convidados: Renato Correa dos Santos, Presidente do
Sindicato dos Rodoviários de Contagem; Marcelino Alexandre,
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Presidente do Sindicato dos Rodoviários de Betim; e José
Eustáquio de Castro, Vice-Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de
Petróleo no Estado de Minas Gerais. A Presidência registra
a presença do Sr. James de Almeida Santos, Presidente deste
último sindicato. O Deputado Marcos Helênio, autor do
requerimento que motivou o convite, tece considerações sobre
a fraude na distribuição de gás, sobre o subsidio da
Petrobrás às distribuidoras e sobre denúncia quanto ao
número elevado de postos clandestinos. A Presidência passa a
palavra aos convidados para que façam uma explanação sobre
as irregularidades na distribuição do gás de cozinha em
Minas Gerais. O Sr. José Eustáquio apresenta documentos,
passa-os às mãos do Presidente da comissão e abre discussão
sobre o número de representantes autorizados que repassam
clandestinamente o gás de cozinha aos consumidores.
Apresenta, ainda, denúncias sobre a circulação irregular de
100 mil botijões com 20 anos de uso, suscitando dúvidas
quanto ao peso do botijão e ao selo de segurança, que
considera precário, e presta outras informações. Sugere,
ainda, a elaboração de uma lei que regulamente a
distribuição de gás. Os outros convidados endossam as
palavras do Sr. José Eustáquio, e os parlamentares presentes
participam ativamente dos debates. O Presidente, Deputado
Marcos Helênio, apresenta requerimento em que solicita sejam
agendadas audiências desta comissão com o Sr. Renato Maia
Surette, com o representante em Minas Gerais do Departamento
Nacional de Combustíveis, com o Corpo de Bombeiros da PMMG e
com o Procurador-Chefe da Procuradoria-Geral da República em
Minas Gerais, Dr. José Carlos Pimenta, para discussão e
esclarecimento acerca de possíveis irregularidades na
distribuição do gás de cozinha no Estado de Minas Geras. O
Deputado Márcio Miranda apresenta requerimento em que
solicita sejam convidados os representantes de
distribuidoras de gás em Minas Gerais para prestarem
esclarecimentos a esta comissão. A Presidência coloca em
votação o requerimento do Deputado Márcio Miranda, o qual é
aprovado. A seguir, o Presidente, Deputado Marcos Helênio,
regimentalmente, transfere a presidência dos trabalhos ao
Deputado Márcio Miranda. O Presidente, Deputado Márcio
Miranda, coloca em votação o requerimento do Deputado Marcos
Helênio, o qual é aprovado. Reassume os trabalhos o Deputado
Marcos Helênio, que faz os comentários finais. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
convidados, dos Deputados e dos demais participantes,
convoca os membros desta comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Maria Olivia
- Glycon Terra Pinto.

ATA DA 679 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA



402

Às nove horas e trinta minutos do dia sete de abril de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Raul Messias e João Marques (substituindo este ao Deputado
Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e esclarece ter a reunião a finalidade de apreciar
o parecer, no 2g turno, do Relator sobre o Projeto de Lei
ng 1.272/93, de autoria do Tribunal de Justiça, o qual
dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos
de vencimentos e dos proventos dos servidores do Poder
Judiciário e dá outras providências. Logo após, solicita ao
Deputado João Marques que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, a Presidência designa o
Deputado Roberto Amaral para relatar a matéria. Encerrada a
lçl parte dos trabalhos, o Presidente passa a palavra a esse
Relator, que emite seu parecer, concluindo pela aprovação do
projeto, na forma do vencido no lg turno. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros desta comissão para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão - Adelmo

Carneiro Leão - Jorge Hannas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.173/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Alves, o projeto de lei em
exame visa a declarar de utilidade pública a Aster -
Associação de Desenvolvimento do Bairro Santa Terezinha, com
sede no Município de Araxá.
Após exame preliminar realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
normal tramitação, vem o projeto a esta comissão, para o lg
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em questão tem como fim precipuo lutar pela
elevação do padrão de vida das famílias que residem no
bairro, por meio de ações assistenciais, culturais e
recreativas, além de proporcionar assistência jurídica e de
representar a comunidade junto aos órgãos públicos.
Pelos relevantes serviços prestados pela instituição, ela
faz jus à declaração de utilidade pública.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno,
do Projeto de Lei ng 1.173/93, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 20 de abril de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.187/92

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcel los. o projeto
de lei em epígrafe visa a declarar de utilidade pública a
Somma - Sociedade Mineira de Pesquisa do Manejo e Reprodução
da Fauna Silvestre, com sede no Município de Sabará.
Após publicado, foi o projeto distribuído, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Nos termos do art.

 

 195, c/c o art. 104, 1, do Regimento
Interno, vem a proposição a esta comissão para deliberação.

Fundamentação
A entidade em causa tem por objetivos, conforme o estatuto,
a pesquisa do manejo e da reprodução, em cativeiro, de
espécies da fauna silvestre, inclusive as ameaçadas de
extinção; a prestação de serviços de consultoria na área de
preservação de espécies da fauna silvestre; a realização e
divulgação de trabalhos científicos sobre o manejo e a
reprodução da fauna silvestre, e o desenvolvimento da
consciência ecológica nas escolas e nas comunidades.
Isso posto, torna-se patente a relevância do papel

desempenhado pela Somma no contexto da preservação e da
proteção ambientais.

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

Lei ng 1.187/92.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1993.
Ivo José, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.154/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Dr. Paulo Borges, com sede no Município de Patos
de Minas.
Aprovado no lg turno, com a Emenda flQ 1, o projeto retorna
a esta comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva.
Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
A associação em tela desenvolve um importante trabalho na

área social, assegurando assistência ao menor carente.



404

Dessa forma, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento
desta comissão no lQ turno.

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

nQ 1.154/92, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1993.
Wilson Pires, Relator.

Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.154/92

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Dr.
Paulo Borges, com sede no Município de Patos de Minas.
4 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente Dr. Paulo Borges, com sede no Município de Patos
de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
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Belo Horizonte, sábado, 24 de abril de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE ABRIL DE 1993

Presidência do Deputado Elrniro Nascimento
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de quorum

COMPARECIMENTO
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Sebastião Helvécio -

Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Geraldo Rezende - Gilmar
Machado - Ivo José - José Braga - José Maria Pinto - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mílton Salies -
Romeu Queiroz - Tarcísio Henriques.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "quorum e convoca os Deputados para a ordinária de
debates de amanhã, dia 23, às 9 horas.

ATA DA 1949 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM lQ DE ABRIL DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto
de Lei ng 1.213/93; prosseguimento da votação de
requerimento do Deputado Romeu Queiroz; discursos dos
Deputados Artônio Carlos Pereira, Gilmar Machado, Adelmo
Carneiro Leão, Marcos Helênio, Antônio Fuzatto e Wellington
de Castro; aprovação do requerimento; verificação de
votação; ratificação da aprovação; questão de ordem;
votação, em turno único, do Projeto de Lei no 1.213/93;
discurso do Deputado Raul Messias; questões de ordem;
discursos da Deputada Maria José Haueisen e dos Deputados
Roberto Carvalho, Antônio Carlos Pereira, Gilmar Machado e
Adelmo Carneiro Leão; interrupção do pronunciamento do
Deputado pelo Sr. Presidente; questão de ordem; conclusão do
discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão; discursos dos
Deputados Marcos Helênio, Antônio Fuzatto e Wanderley Ávila;
aprovação do projeto, com a Emenda no 1, a Subemenda no 1 à
Emenda no 2, as Emendas do no 3 ao 17 e as Emendas nos 26,
29, 38, 42 e 43 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h30min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
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Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dílzon Meio
- Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Mílton Salles -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amara] - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, nas funções de 2g-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com o
prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei
flQ 1.213/93. do Governador do Estado, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos símbolos, dos níveis de
vencimento e dos proventos do pessoal civil e militar do
Poder Executivo e dá outras providências.
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do
requerimento do nobre Deputado Romeu Queiroz, em que
solicita seja o Projeto de Lei ng 1.213/93 votado pelo
processo simbólico, em seu todo, não sendo permitidos
destaques de dispositivos e de emendas, e que não seja
adiada a sua votação. Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Antônio Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, companheiros presentes nas galerias, queria
iniciar minha fala exatamente com o mesmo conteúdo que,
estou certo, seria objeto da questão de ordem do companheiro
Deputado Antônio Fuzatto.
Nós podemos ter aqui algumas limitações, podemos até ter

várias limitações. Mas, com certeza, a nossa noção de tempo
e espaço não é das mais desastrosas. No momento em que
pedimos verificação de votação do requerimento anterior e em
que ainda se encaminhavam questões de ordem, o Deputado
Antônio Fuzatto encaminhou à Mesa solicitação de voto
nominal
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Talvez seja perda de tempo, neste momento, ficarmos
repisando neste tema. Não é essa a nossa compreensão.
Acreditamos que, a partir do momento em que servidores da
Assembléia, que estão a serviço da Casa e não da Maioria; a
partir do momento em que assessores da Mesa, que têm por
função assessorar o processo legislativo e não os indivíduos
que ocupam a mesa, que esses assessores - pasmem os
senhores, à vista de todos - mentem, vamos ter que mudar a
nossa regra de comportamento dentro do Plenário.
o requerimento foi entregue com antecedência. Nesses dois
anos em que a nossa Bancada está nesta Casa, ela sempre
acreditou e confiou, depositando certeza no trabalho da
assessoria. Mas as regras vão ter de mudar daqui para a
frente. A cada documento entregue, vamos exigir que se
assine, se date e se coloque a hora, o minuto e o segundo,
porque não é mais possível que os requerimentos encaminhados
com 12 horas de antecipação sejam dados como requerimentos
chegados simultaneamente á Mesa.
Não é possível o que aconteceu com o companheiro Deputado
Antônio Fuzatto, que encaminhou o requerimento no momento
certo, e a assessoria informa que foi fora do prazo. E muito
ruim trabalharmos com relação de desconfiança. E há uma
outra questão a ser citada neste momento: por que não há
votação nominal? O que está por trás da tentativa de
escamotear organizações de homens e mulheres? Por que existe
a necessidade de os vetos serem votados através de voto
secreto, se ele é legítimo e necessário? Se o voto é secreto
para o eleitor, é inadmissível que o seja para os Deputados,
que têm obrigação de trabalhar com a máxima transparência. E
inadmissível, é inaceitável considerar a possibilidade de
uma votação secreta. Isso é receio de quem? E receio do
Governador? Este é um Poder que deveria ser independente, e
a única pressão legítima sobre o Governador é a pressão
feita pelo povo.
o que se deseja através da votação nominal é que as
posições fiquem claras e sejam transparentes, de modo que o
Deputado não possa dizer, amanhã, que estava a favor dos
servidores. Queremos que cada um assuma as suas
responsabilidades e diga: "votei 'sim — ou votei' não'"
mas que assumam as responsabilidades do seu voto.
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, mais uma vez voltamos a esta
tribuna no dia de hoje.
Vou ler o requerimento do Deputado Romeu Queiroz, para que
se possa entender melhor o que está sendo discutido aqui.
(- Lê requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que este

solicita seja o Projeto de Lei flQ 1.213/93 votado pelo
processo simbólico, em seu todo, não sendo permitidos
destaques de dispositivos e de emendas, e que não seja
adiada a sua votação.
E lamentável, porque estamos no inicio da gestão de uma
nova Mesa. Quando votamos, imaginamos que teríamos uma Mesa
mais democrática e infelizmente verificamos, hoje, que isso
não ocorre, não vai ocorrer, e teremos uma Mesa autoritária,
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que não vai respeitar o debate que esta Casa deveria fazer.
Quero deixar registrado o protesto contra a atitude que a
Mesa tomou. Por que a Mesa não consegue responder? Porque
não tem condições regimentais, e o Deputado Clêuber Carneiro
participou da elaboração desse Regimento, que passa a ser
rasgado nesta Casa. Esse Regimento serve para acobertar
aqueles que têm medo do debate e de apresentar suas posições
claramente.
Gostaria de me dirigir a cada companheiro e a cada
companheira e pedir que levem daqui a lição do que é o
parlamento. Vocês estão tendo aqui, hoje, uma grande aula e,
lamentavelmente, essa aula é triste para a democracia. Mas é
uma aula que outras pessoas já deram, os militares a deram
em lQ/4/64, e aqui há resquícios dessas pessoas que mudam de
partido e andam de braços dados com os militares e com os
partidos ligados à antiga ARENA. Vocês vão poder levar para
as suas cidades essa lição. No dia lg/4/93, vemos de novo
aquele mesmo quadro de 1964.
Concluindo, Sr. Presidente, esse requerimento é fruto dos
ideais daqueles ex-alunos da ditadura militar. E um
requerimento que deveria ter sido apresentado pelos
militares. Vocês poderão dizer, nas suas escolas, como é,
infelizmente, este parlamento.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Car-

neiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Em primeiro lugar, quero
apresentar às companheiras e companheiros das galerias, e
também para que seja publicado no "Minas Gerais', um
documento que encaminhei aos setores públicos, afirmando o
apoio do PT ao funcionalismo público, demonstrando a
coerência de nossos atos com o que pregamos. ( Lê:)

"Apoio aos Servidores Públicos de Minas Gerais
O Governo Hélio Garcia tem sido, desde o início, resso-
nância da política neoliberal do Governo Federal, seja na
era Coilor, seja na era Itamar. Uma das conseqüências desse
alinhamento tem sido a ausência de uma política estadual
voltada para as necessidades sociais e um arrocho salarial
crescente, que leva a maioria dos servidores públicos à
miséria, o Governo faz propaganda demagógica na TV, mas o
povo não se engana. A realidade desmente a demagogia:
persistem as desigualdades regionais do Estado; doenças como
a dengue, a cólera e a esquistossomose agravam ainda mais o
estado falimentar da saúde e aumentam o sofrimento do povo;
o apoio ao programa de privatização do Governo Federal
continua; o desemprego aumenta; o projeto de reajuste
irrisório para o funcionalismo permanece. Isso contribuiu
para que o povo de Minas reagisse contra o Governo e os
políticos fisiológicos que sobrevivem das benesses do
Palácio da Liberdade.
A injustiça salarial praticada pelo Estado amplia as desi-

gualdades entre os servidores, na medida em que propõe au-
mento diferenciado em favor dos maiores salários. O desprezo
do Estado pelo serviço e pelo servidor público motivou uma
reação enérgica do funcionalismo em todos os seus setores.
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Essa reação dos servidores públicos (trabalhadores das
áreas de educação, saúde, fazenda e outras) é um grande
exemplo de garra e democracia. O que temos presenciado nas
assembléias da categoria, nas ruas e nas praças das cidades
mineiras são manifestações arrojadas e corajosas, combativas
e criativas, que colocam em xeque a política salarial do
Governo Hélio Garcia.
Essa pressão popular tem, como sempre, apresentado efeitos
positivos, uma vez que o Governador já recuou da posição
original ao apresentar novos índices, insuficientes, é
verdade, mas sintoma de que o movimento está no caminho
certo: o caminho da vitória. E a vitória final está funda-
mentada na ação unitária e solidária dos trabalhadores.
Na condição de Deputado Estadual vimos trabalhando, junto
com nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, em
consonância com o movimento grevista. Nosso voto - nossa
arma - será sempre a favor dos trabalhadores mineiros.
Nossos pronunciamentos serão sempre para denunciar o descaso
do Governo pela classe trabalhadora e toda e qualquer
injustiça social e política. Estamos juntos com vocês exi-
gindo o atendimento de suas reivindicações básicas: política
salarial que assegure a recomposição dos vencimentos nos
níveis de 1986 e justiça salarial para todos os traba-
lhadores.
A greve poderá ser breve se o Governo for responsável
Deputado Adelmo Carneiro Leão - PT-MG".
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helênio.
O Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, público presente, pela quarta ou quinta vez
estamos ocupando esta tribuna no dever cívico de nos
associarmos aos companheiros que aqui estão, com a
expectativa de que este projeto seja derrotado nesta Casa.
A expectativa é a mesma dos eleitores que votaram nestes
Deputados. Gostaria de saber como ficarão tais eleitores que
agora estão sendo traídos de maneira vergonhosa por eles.
Tenho em mãos uma relação um pouco extensa de quantos votos
cada Deputado recebeu nas diversas regiões. Imagino como
esses Deputados vão-se manifestar em suas cidades, depois
dos últimos acontecimentos. Romeu Queiroz, por exemplo, teve
14 mil votos em Patrocínio. Tenho certeza de que isso
representa uma grande quantidade de funcionários públicos.
De que maneira ele vai dizer que esteve ao lado desses
funcionários? E preciso que cobremos dos Deputados, em suas
bases eleitorais, de que lado estiveram. Muitas vezes aqui,
eles se manifestam, nas comissões e nas declarações à
imprensa, de uma forma; na hora de votar, manifestam-se de
outra. Passam para a sociedade a impressão de que estiveram
ao lado de seus eleitores. Essa é uma forma de enganar as
pessoas.
Assim sendo, conclamo o pessoal que aqui está a ficar
atento. Somos totalmente contra o requerimento do Deputado
Romeu Queiroz, por entendê-lo autoritário e antidemocrático,
o que prejudica a discussão e impede a negociação que
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poderia acontecer, se aguardássemos até terça-feira próxima.
Mas a esperança é a última que morre. Quem sabe os Deputados
vão votar contra esse requerimento do Deputado Romeu
Queiroz, e vamos todos dar prosseguimento à discussão, e,
quem sabe, adiar a votação desse famigerado projeto para a
semana que vem?
Gostaria que o pessoal continuasse firme, pois estamos
solidários com todos. Nosso papel, nossa obrigação é não nos
colocarmos subservientes ao Governo. Não estamos mendigando
favores, estamos, apenas, tentando ser justos, mas não está
sendo fácil. Nem por isso vamos vender a nossa
independência como legisladores; nem por isso vamos fazer
negociatas na calada da noite; nem por isso, por ocasião de
jantares no Palácio da Liberdade, vamos curvar-nos perante o
Governador.
Acreditamos que este é o momento decisivo, e, por isso,
conclamaria os Deputados de todos os partidos, para que
déssemos apoio ao funcionalismo e derrubássemos, de maneira
fragorosa, o requerimento do Deputado Romeu Queiroz e,
também, este projeto nefasto do Governador.
(* - Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Fuzatto.
O Deputado Antônio Fuzatto* - Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, companheiros da galeria, mais uma vez, estamos na
tribuna e aqui viremos quantas vezes for necessário.
Estaremos aqui amanhã, depois de amanhã, vamos estar sempre
aqui sustentando esta luta.
Queria só pedir ao nobre colega, o Deputado Romeu Queiroz,
que viesse aqui e, numa mostra de solidariedade aos
companheiros que aqui estão, retirasse o seu requerimento e
deixasse o nosso, que é importante. E o que eu queria pedir.
Está ouvindo, Deputado? Venha aqui depois, e diga se retira
ou não o seu requerimento.
Pediria aos companheiros que verificassem que, a principio,
só o PT estava aqui, e, agora, a cada momento aumenta o
número dos que aderem ao movimento do funcionalismo. isso é
importante, pois podemos notar que está diminuindo o número
dos 'miquinhos amestrados do Deputado Romeu Queiroz.
Mas como somos minoria, ainda, queria saber se estamos aqui
fazendo papel de bobos, se somos incoerentes. Vou pedir aos
companheiros das galerias que façamos aqui uma votação
simbólica. Vou encaminhar essa votação, no lugar do
Presidente. Peço aos companheiros das galerias que estão
contra o projeto que levantem as mãos, por favor. Agora, que
se manifestem os que forem a favor do projeto. Há
abstenções? Queria, com isso, sensibilizar os Deputados pre-
sentes, mostrando que nenhum funcionário está a favor do
projeto. Como é que podem votar a favor dele? Por aí vemos o
não - comprometimento político que existe em Minas Gerais. E
esse não-comprometimento é não só dos Deputados, mas também
da maioria dos Vereadores e dos Prefeitos de todo o Pais.
Todos aqui já devem ter ouvido falar de minha cidade. São
João de]-Rei, que é histórica, linda, maravilhosa. Pois bem,
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hoje, essa cidade, que é histórica e que devia ser
preservada, está sendo destruída, acabada, porque o Prefeito
resolveu asfaltar a cidade. Queria, por isso, pedir uma vaia
para o meu Prefeito.
Estou terminando, Sr. Presidente. Depois, volto aqui,
porque ainda tenho muita coisa interessante a dizer. Para
concluir, volto a falar do não- comprometimento dos
políticos. E quero também me referir, como já fez o Deputado
Raul Messias, a um companheiro da minha cidade, o Deputado
Baldonedo Napoleão, que está votando junto conosco.
(* - Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado

Wellington de Castro.
O Deputado Wellington de Castro - Sr. Presidente, parei
nesta tribuna, calado, observando atentamente a manifestação
das galerias para poder mostrar a V. Exa. , mais uma vez, que
a voz do povo é a voz de Deus.
Prestem bastante atenção, Srs. Deputados. Matreiramente o
Deputado Romeu Queiroz aceitou o requerimento do nobre
Deputado Antônio Carlos. Levantou uma questão de ordem e
disse que aceitava o requerimento do ilustre Deputado
Carlão. Que papelão! Já estava tudo combinado com a Mesa. Já
estava tudo arquitetado e matreiramente a Mesa aceitava.
Hoje eu disse ao Sr. Presidente que esta Mesa não teria
pulso para conduzir os trabalhos neste parlamento. Enquanto
este parlamento se manifesta desta forma, chegamos à
conclusão de que as coisas andam desta maneira porque foi
permitido desde o início.
Quero dizer que pedi, desta tribuna, que fosse feita a
votação nominal e V. Exa. disse, naquela oportunidade, que o
documento deveria ser por escrito e não havia tempo hábil,
mas eu posso constatar e provar que o Deputado Antônio
Carlos Pereira se dirigiu a mim, ainda com esse documento,
mal descia este Deputado da tribuna, para entregar o
documento, dentro do prazo, pedindo, na segunda votação, a
votação nominal. Aquele documento foi passado para o
Deputado Antônio Fuzatto, foi entregue e todo mundo viu.
Matreiramente, a Mesa contestou, dizendo que não.
Chegamos a um ponto em que as galerias estão absolutamente
certas. A manifestação do povo é correta. Atualmente, temos
o direito de nos dirigirmos às galerias. O meu apelo não é
para que se retire a Mesa. Vamos fazer esse apelo. Vamos
exigir a dignidade do Deputado Romeu Queiroz, para que ele
retire o seu requerimento.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do ilustre
Deputado Romeu Queiroz. Os Deputados que estiverem de acordo
com o requerimento permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O Deputado Gilmar Machado - Solicito a verificação, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
vai proceder à verificação requerida. (- Procede-se à
verificação de votação.)
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O Sr. Presidente - Votaram a favor 49 Deputados; votaram
contra 12 Deputados.
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Raul Messias.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, um Deputado está
passando mal. Eu solicitaria que esta reunião fosse suspensa
por alguns segundos, a fim de que pudéssemos atendê-lo.
O Sr. Presidente - Esta Presidência considera não haver
razão para a suspensão dos trabalhos, porquanto está
informada de que não procede a afirmação do ilustre
suscitante da questão de ordem.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhores que lotam as galerias, companheiros, o que estamos
presenciando agora é devido ao estado de exaltação de nervos
e poderia muito bem ter sido evitado.
Na verdade, estamos fingindo que estamos votando a matéria.
Sabemos que o Governo cumpre a lei que quer, obedece à lei
que quer, e a Mesa desta Casa rasga o Regimento Interno,
massacra os Deputados da Oposição e fecha o diálogo. Acho
bom que a população de Minas Gerais fique atenta. Deixamos
aqui a nossa preocupação, porque, na votação do requerimento
do Deputado Antônio Carlos Pereira, o resultado foi um; e,
na votação do requerimento do Deputado Romeu Queiroz, o
resultado foi outro. Alguns Deputados que votaram
favoravelmente ao requerimento do Deputado Antônio Carlos
Pereira também votaram favoravelmente ao requerimento do
Deputado Romeu Queiroz. Eu queria que esses Deputados se
explicassem aqui. O que aconteceu em meia hora para haver
essa mudança de posição? Infelizmente essa mudança foi para
pior, foi favorável ao requerimento. Infeliziente, esse
expediente também foi usado em 1987 pelos Deputados que
apoiavam o Sr. Newton Cardoso. Agora, é com grande tristeza
que a gente vê Deputados, que naquela época subiram a esta
tribuna e questionaram o requerimento, virem aqui para votar
favoravelmente ao mesmo tipo de requerimento.
Isso demonstra a falta de coerência e de firmeza dos
Deputados que faziam oposição a Newton Cardoso não por
princípio, mas por fisiologia, por falta de apoio e de
participação no Governo Newton Cardoso. Isso é lamentável.
Poderia citar vários, mas vou citar apenas um. Era bravo

contra Newton Cardoso, e hoje vota a favor do requerimento
que é idêntico ao requerimento de Newton Cardoso.

Infelizmente, tenho que me referir ao Deputado por quem
tenho a maior amizade, mas não consigo entender essa sua
atitude. Estou referindo-me ao Deputado Clêuber Carneiro.

Infelizmente, Deputado. Refiro-me, também, ao Deputado
Elmiro Nascimento, e gostaria de ser esclarecido como votou
o Deputado Milton Salles. Outros Deputados que votaram
favoravelmente ao requerimento do Deputado Antônio Carlos
Pereira mudaram, agora, de posição. Esses Deputados
deveriam explicar por que mudaram. Isso é muito lamentável.

Entendo que a coerência na política é fundamental.
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Aproveito para citar, aqui, um dos políticos mais ilustres
deste Pais, mais coerente na sua vida pública, que foi João
Mangabeira. Como todos sabem, ele foi fundador do Partido
Socialista Brasileiro e participou de uma comissão
instituída pelo Congresso para estudar a adoção do
parlamentarismo no Brasil. Ele era parlamentarista por
principio. Mas, em 1961, quando o parlamentarismo foi
introduzido no Brasil por um casuísmo parecido com o de
agora, no Estado de Minas Gerais, João Mangabeira se
posicionou contra o parlamentarismo, mostrando absoluta
coerência. Por isso é que cobramos dos Deputados coerência.
Uma coisa é, lá na base, no interior, nos comícios, nos
palanques, dizer que se é favorável aos anseios do povo,
etc., etc. Outra coisa é o comportamento aqui, na hora da
votação.
Infelizmente, está aí a greve e não sabemos quando vai

acabar, porque há pessoas que têm medo de assumir sua
posição publicamente. Porque é fácil, nas reuniões secretas,
votar contra o povo e, depois, ir às ruas dizer mentiras e
comprar voto. Respeito alguns Deputados que são coerentes,
que, na época do Newton Cardoso aproveitavam e advogavam,
aqui, requerimentos, e outros, que participaram da ditadura
militar, como é o caso do nobre Deputado José Bonifácio de
Andrada, ilustre representante da ultra direita, que nos
honra com seus brilhantes pronunciamentos e observações.
Coerente, era este Deputado um dos mais hábeis articuladores
do Sr. Newton Cardoso nesta Casa.
Agora existe Deputado que muda de camisa, muda de time. Uma
hora é uma coisa, outra hora é outra. No palanque fala um
discurso, aqui, outro. E por isso que gostaríamos de deixar
registrado, bem claro, o nosso protesto, não só quanto à
forma como está sendo votado este projeto, como também,
quanto ao seu conteúdo.

Questões de Ordem
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
José Maria Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, posicionei-me
publicamente ao lado do funcionalismo de Minas Gerais,
porque sou funcionário público há 36 anos. Mas quero fazer
um apelo à Liderança do P1 para que peça ás galerias e às
pessoas que aqui estão imbuídas do propósito de tumultuar e
atrapalhar esta festa cívica que não atirem pedras e
cinzeiros no médico que atendeu a tantas pessoas
necessitadas, e que hoje é agredido aqui. Isso é ruim para O
PT.
Não podemos ver um médico, uma pessoa responsável,
respeitada, que atendeu a tantas pessoas no Norte de Minas
ser agredida dessa forma. Esse homem chegou aqui pelas mãos
do povo. Ele é tão Deputado como os outros do PT
Por isso, pediria a V. Exa. , Sr. Presidente, que fizesse um

apelo a algumas pessoas que estão nas galerias e que estão
com o propósito de tumultuar esta brilhante festa cívica.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Antônio Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, em nome

da nossa Bancada, quero reiterar algo que nos pareceu muito
claro. Nós temos uma concepção de absoluto respeito à
autonomia dos movimentos sociais. As pessoas que estão lá em
cima não sei a que partido pertencem.
O Deputado José Maria Pinto - Jogar pedra não é movimento

sindical
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Deputado, eu o
respeito e exijo que V. Exa. me respeite também.
A Bancada do PT fala pelo PT. Nós respondemos aqui diante
do nosso partido. Não respondemos pelo sindicato. Ao
sindicato, filia-se qualquer trabalhador. Os filiados do meu
sindicato, a União dos Trabalhadores do Ensino de Minas
Gerais, não são do PT, não votam no PT, votam nos senhores.
Os senhores precisam entender, Sr. José Maria Pinto, que
independência e autonomia sindical são coisas sérias. Nós
respondemos pelos nossos atos.
O Sr. Presidente - Solicito aos Srs. Deputados que se

atenham ao Regimento. Com a palavra, a Deputada Maria José
Haue i sen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados presentes nas galerias, não resta a menor dúvida
de que hoje esta Assembléia Legislativa viveu um dos seus
dias gloriosos. E um dos momentos mais gloriosos que estamos
presenciando nesta Casa. Vários motivos contribuíram para
isso. Em primeiro lugar, a presença quase maciça dos
Deputados desta Casa, participando desde a manhã até agora
das reuniões. Não houve problema de"quorum" uma única vez
sequer. Em segundo lugar, a participação das galerias se
manifestando com aplausos u com vaias. Esta manifestação é
legítima e democrática. Lamentamos os excessos. Gostaríamos
que essa democracia participativa nos educasse, para
sabermos contestar, vaiar inclusive, aplaudir quando for o
caso, independente de questões pessoais ou partidárias.
Queremos dizer ainda que nesse embate político estamos vendo
que a história do nosso povo avança, se não consideramos
apenas o tempo cronológico, mas quando lemos na história
como era à época da eleição do cacete, em que os políticos
manipulavam e controlavam seus eleitores, de trabuco na mão,
decidindo as eleições na casa dos coronéis, dos delegados,
das autoridades. Esse fato não se repete mais de maneira tão
escancarada e deslavada. Não vamos dizer que a manipulação
acabou, que a corrupção não existe e que a coação
desapareceu. Ela existe quando se troca , na época da
eleição , votos por latas de óleo, cimento, telhas, cestas
básicas.
Mas nós entendemos que o pessoal que está aqui,
independentemente da associação partidária, não participa
desta negociata de votos e temos a certeza e a esperança de
que o fisiologismo que ainda domina entre nós, que leva
políticos a negociarem cargos, há de acabar, na medida em
que o povo fiscalizar. Quero deixar a vocês a certeza de que
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nós acreditamos em dias melhores, que a cotação das autori-
dades há de acabar, porque mais do que tudo vale a luta e a
organização do povo. Existem pessoas que não conhecem o
Movimento Popular e acreditam que quando um grupo se
manifesta há alguém por trás. Os sindicatos são
independentes, são autônomos, e queremos pedir a todos aqui
presentes, independente de sua filiação partidária, que se
organizem nas suas entidades, num partido político que seja
um partido onde vocês tenham voz ativa. Não se deixem
manipular. Participem desta luta. Se nós conseguirmos aquilo
que desejamos e o que é direito de todos, seus filhos terão
dias melhores e serão mais respeitados.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
companheiros e companheiras, é bom que a gente continue
entendendo o que está se passando nesta noite histórica.
nesta Casa. O Governador Hélio Garcia, o Líder do Governo,
Deputado Romeu Queiroz, o Presidente desta Casa, Deputado
José Ferraz, armaram-se de toda a truculência para enfrentar
a greve e para, a qualquer custo, aprovar este projeto. Eles
estão enganados, porque acham que aqueles companheiros que
estão pelo Estado afora, paralisados, falam pela TV, pelos
jornais. Aqui nas galerias eles estão representados pelas
lideranças, que vão levar para as bases tudo o que se passou
neste Plenário.
Temos a certeza de que isso não ficará como está. Eles
esperam que os acontecimentos morram por aqui, com a
aprovação deste projeto, na base da truculência, redobrando-
se a segurança da Casa e manipulando-se o Regimento Interno,
com o auxilio da Assessoria.
Por isso, esse episódio está finalizando de uma forma
infeliz. Queríamos que a reunião t i vesse sido encerrada,
para que até terça-feira pudéssemos encontrar uma saída,
contando, para tanto, com a inteligência do Presidente desta
Casa, do Líder do Governo e de sua equipe, aliados à
disposição, à garra, à força das lideranças do movimento.
E lamentável que isso esteja acontecendo. Essa não é a

solução esperada pelos companheiros que estão no interior ou
espalhados pela Capital, impedidos de aqui comparecerem pela
condição de miséria em que se encontram e que os impedem de
participar e ver, como disse o companheiro Raul Messias, os
interesses não explicitados. Como já disse o nosso
companheiro, queríamos que o debate acontecesse em alto
nível e que não se aprovasse o projeto por meio de uma
votação que torna difícil saber quem votou com o Governo,
porque são muitos os Deputados. Depois da votação,
entretanto, saberemos a posição adotada por cada um dos
Deputados.
Companheiros, o tempo que vocês ficaram aqui, nos dias de

ontem e de hoje, acompanhando atentamente, detalhadamente, o
desenrolar do processo, permitirá que vocês percebam com que
elementos do Poder Legislativo podem contar. Queremos um
Poder Legislativo autônomo, independente, e não cego e
submisso, como o que se mostra, aqui. Queremos um
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Legislativo com a postura que será adotada no ano que vem,
quando serão disputadas as eleições. Queremos coerência,
comprometimento com a maioria sofrida de nosso Estado.
Lamentavelmente, daqui a pouco encerraremos este processo,
mas temos certeza de que estará surgindo uma força muito
maior com relação à organização dos trabalhadores do nosso
Estado. O povo não está mais sendo manipulado pela compra do
voto nem sendo enganado por mentiras ou manobras à custa do
dinheiro.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado
Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, colegas do
Plenário e das galerias, gostaria de iniciar dizendo: nada
termina nesta noite. Ao que estamos assistindo é a
continuação da greve. O movimento vai continuar. O que
termina aqui é apenas uma página triste para a história
desta Casa, uma página manchada pela subserviência.
Esperamos que ela feche hoje e não abra amanhã tão triste
assim. Em termos do movimento, nada termina. Ele vai
continuar.

E bom entendermos o que estamos vivendo aqui. Gostaria de
poder discutir o projeto, discutir o parecer do Relator, que
é um parecer pífio, inconsistente. Este é um projeto
discriminatório, inconstitucional, que trata diferentemente
os aposentados, os pensionistas do Estado, que concede
reajustes diferenciados e estabelece aumentos enormes para
quem ganha mais e bem pequenos para quem ganha menos. E este
o projeto, meus amigos. E este o Governo Hélio Garcia.
Gostaria de repetir aqui uma questão que venho levantando
há muito tempo: que mudança houve do Governo passado para
este? Da 'política do porrete explícito, passamos para a
pol:tica da barriga. Este Governo empurra tudo com a
barriga, joga pesado, joga duro, joga truculento, joga
autoritário, como está fazendo esta noite, tentando
conseguir o impossível.
Ao que estamos assistindo nesta Casa é um desrespeito
total por parte dos Deputados, não só para com os que estão
aqui, mas para com todo o povo de Minas Gerais. Estamos
votando contra a administração pública; estamos votando
contra a educação. Este projeto é inconsistente, não resolve
problema nenhum. Ora, não me venham dizer que a política
salarial é coisa complicada, que precisa de planos de cargos
e salários. Isso é conversa fiada; isso é enganação que nin-
guém aceita mais; isso é empurrar com a barriga. Aliás, é só
o que este Governo consegue fazer: jogar duro, entrar com
esse projeto autoritário e não deixar que ele seja
discutido. Esse desrespeito o dia inteiro é para quê? Vota-
se o projeto, o Governo o aprova e tenta oficialmente
derrubar o movimento. Mas, que engano! Ele não está
derrubando o movimento, pois a greve continua mais forte
ainda.
Ao concluir, gostaria de reafirmar que a Bancada do P1 não
está encerrando absolutamente nada. Continuaremos lutando,
não digo até o fim, porque o fim só existe para os covardes.
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Temos a certeza de que a greve continuará forte e de que o
movimento, assim como o povo de Minas, saberá dar uma
resposta à altura á truculência, ao autoritarismo e ao
desrespeito do Governo Hélio Garcia.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Companheiros e

companheiras, a Bancada do PT vai votar contra esse projeto.
Não pensem que neste momento e com este voto estamos tomando
uma posição que agrade às galerias. Há dois anos, por duas
vezes, projetos com as mesmas características deste foram
votados nesta Assembléia. Nas duas outras oportunidades, a
Bancada do PT não votou contra; ela se absteve de votar.
Nosso voto contra coincide com o movimento e o comando de
greve, mas é um voto que se decide exatamente em função da
autonomia que queremos, cada vez mais profunda, do comando
de greve. Nosso voto, ao contrário, é muito consciente do
risco da derrota desse projeto aqui hoje. Quando chamamos a
maioria da Assembléia Legislativa a votar contra esse
projeto, estamos plenamente sabedores de que vamos abrir um
espaço. Estamos plenamente tranqüilos com a perspectiva que
se apresenta. Temos pleno conhecimento de que voto contrário
da maioria desta Assembléia significaria um impasse, mas
estamos conscientes desse impasse. Nosso voto não é pela
posição cômoda de dizer que votamos contra, porque sabemos
que a maioria vai aprovar, e então fica tudo bem. Temos uma
trajetória para afirmar isto, aqui dentro. No ano passado e
no ano atrasado não votamos contra o projeto do Governador,
e queremos deixar isto bem claro, neste momento. O impasse,
agora, é a única alternativa para se encontrar uma saída.
Materializar, aqui, não a vontade da maioria desta
Assembléia, ma a vontade do Governador do Estado, aí sim,
significa, uma vez mais, aceitarmos a derrota. E um voto
contra com muita tranqüilidade. E um voto contra de quem
sabe - como todos aqui sabemos - que não foram os servidores
públicos que nos elegeram. E bom que se lembre que a maioria
dos servidores públicos de Minas votou em Hélio Garcia,
porque acreditou quando ele disse que queria voltar para ser
melhor. Isso precisa ser dito e afirmado.
Recentemente, eu brincava aqui que, se juntarmos os votos
dos cinco Deputados do PT que têm relação com o
funcionalismo, serão pouco mais de 30 mil votos. Ora, são
400 mil os servidores do nosso Estado. Nós sabemos disto
tudo. Então, não nos venham impor qualquer responsabilidade
de orientar movimentos. Partimos do principio de respeitar
as pessoas por sua inteligência, por sua capacidade em
definir seu destino.
E por isso que vamos votar não, neste momento, em um
projeto que é injusto, que é discriminador, que é
autoritário, e votar sim na greve como um instrumento de
luta da classe trabalhadora, votar 'sim na luta como única
possibilidade de conquista da democracia e da liberdade,
votar sim' no direito á vida. Muito obrigado, companheiros
e companheiras. A luta continua.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, demais
presentes no Plenário e nas galerias, é a última intervenção
que faremos nesta noite, desta tribuna, para tentar falar a
respeito desse projeto. Vocês todos que estiveram aqui
puderam assistir. Nós tivemos como discutir, nas comissões,
parte deste projeto, mas da outra parte só tivemos
conhecimento através de um relatório que vocês ouviram hoje
à tarde, feito pelo Deputado Dílzon Melo. Eu pergunto a
vocês qual foi o debate, qual foi a discussão feita nesta
Casa com relação ao conteúdo deste projeto.
Vocês puderam, lamentavelmente, perceber, através do que

assistiram, que o que está acontecendo aqui, para a maioria,
não tem importância. Ninguém está preocupado em analisar
isso. O último balancete que o Governo mandou para esta Casa
é de novembro de 1992. O pessoal continua insistindo em
dizer que tem conhecimento dos números. Nem o próprio
Relator conseguiu apresentar esses números.
E exatamente por isso que faço questão de dizer que vou

votar contra. Não tenho medo de declarar aquilo que faço.
Podem dizer em Uberlândia e em todas as cidades, porque eu
assumo todos os meus atos. Lamentavelmente, nem todo mundo
pode dizer isso.
Estamos votando contra também porque o próprio Relator, em

seu relatório, disse que gratificações significam vantagens
transitórias. E o projeto de reajuste propõe que o
magistério tenha uma gratificação de 30%, que é uma
gratificação transitória que o Governo pode tirar a qualquer
momento. E isso eles não têm coragem de dizer. Esta é uma
questão muito séria. O que está sendo votado aqui não é rea-
juste, e sim a concessão de uma pequena gratificação. E
fazem questão de falar para o magistério e para o
funcionalismo que a isto é que eles têm direito. Quero
lamentar a postura como tratam os educadores de Minas
Gerais.
Para finalizar, gostaria de ressaltar o nosso voto

contrário. Hoje mesmo já registrei no parecer da consultoria
desta Casa a inconstitucionalidade deste projeto. Não
podemos votar um projeto sem que esta Casa conheça quanto
entrou e quanto saiu deste Estado. Isto até agora não
chegou. Desafiei o Líder do Governo na Comissão de Ad-
ministração Pública, e hoje fiz a mesma coisa. Continuo sem
resposta, porque a resposta já foi dada. Não tem números. Se
o Governo não tem coragem de abrir o caixa é porque ele está
pagando a empreiteiras. Ele tem hoje compromisso com os
empresários, com as grandes construtoras, em detrimento do
povo. E por isso que não abre, porque não tem coragem de
dizer.
Quero finalizar minha intervenção agradecendo à cara
companheira, ao caro companheiro, à imprensa, que tiveram a
paciência de nos ouvir durante todo o dia.
Quero dizer que vocês hoje têm o poder da fala, do grito,
da manifestação, enquanto nós temos o voto. Ano que vem, os
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Deputados terão a voz, e vocês terão o voto. Esta é a força
da manifestação de vocês. Esta vai ser a grande diferença. O
poder é a grande força do povo.
Quero deixar urna mensagem, uma reflexão do meu Senhor, que
disse, há muito tempo, e nós continuamos meditando sobre
ela: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados." Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado Adelmo

Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas....
- O Sr. Presidente interrompe o orador.
O Sr. Presidente - Esta Presidência lembra ao ilustre
Deputado Adelmo Carneiro Leão, pessoa das mais queridas
nesta Casa, que, por estar em Plenário, deve usar gravata.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostaria que o Sr.
Presidente informasse qual item do Regimento ou da
Constituição me obriga, na função de Deputado, a usar
gravata na tribuna.
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que, por força
de disposição regimental, os atos do Poder Legislativo
praticados tanto em Plenário como nas comissões revestem-se
da característica de solenidade. Dai resulta o uso do traje
que os costumes pátrios consagram como adequado para a
prática dos atos solenes do poder público.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostaria que fosse praxe
na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais a defesa
permanente e intransigente dos direitos dos trabalhadores do
nosso Estado. A Assembléia Legislativa jamais poderia abrir
mão dessa praxe. Eu gostaria que esta Assembléia, mais do
que ficar preocupada com a praxe, com o uso da gravata e do
paletó, se preocupasse com a miséria do nosso Estado e se
preocupasse, também, em acabar com essa miséria. Não posso
conceber. Srs. Deputados, que a preocupação da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais com a gravata possa ser maior do
que com a injustiça praticada neste Estado.
Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que aqui, na
Assembléia Legislativa, o discurso e a prática tivessem um
mínimo de coerência, mais do que a preocupação com o paletó
e com a gravata.
Gostaria, Sr. Presidente, Sr. Líder do Governo, senhores e
senhoras, que a Assembléia Legislativa de Minas estivesse
sendo aplaudida - ela ou a sua maioria - pelas galerias,
pelo povo mineiro, neste momento, por estar preocupada em
manter, como Poder autônomo, um compromisso com os
interesses do Estado de Minas Gerais.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

companheiros e companheiras, lamentavelmente, a praxe com as
pequenas coisas preocupa mais a Presidência e muitos
Deputados do que a praxe e o compromisso com os interesses
do Estado. Quero dizer, neste momento, que, infelizmente,
aqui nesta Assembléia, homens de terno e de gravata, bem
vestidos e que fazem discursos bonitos traem,
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sistematicamente, os interesses de Minas e a dignidade da
pessoa humana. Isso jamais podemos permitir. Diante disso
não nos podemos curvar.
A Assembléia Legislativa de Minas tem de ser um Poder
autônomo, tem de ser um Poder dentro desta República, para
garantir que, na realidade, tenhamos três Poderes: o
Judiciário, o Executivo e o Legislativo.
o Legislativo de hoje é muito mais um departamento do Sr.

Hélio Garcia do que um Poder autônomo. O Legislativo é uma
estrutura pingente do Executivo e não uma estrutura
responsável pela elaboração das políticas necessárias para
tirar o povo de Minas do estado de sofrimento, miséria e
injustiça profunda.
Lamentavelmente, vemos líderes de partidos políticos, nesta
Assembléia, fazerem discursos bonitos nas suas bases,
dizerem que estão do lado dos trabalhadores, assinarem
documentos, mas, no momento do voto decisivo, votam contra
os interesses dos trabalhadores.
Hoje presenciei, no Plenário desta Assembléia, a um
Deputado, que é da minha região, dizer que a culpa pelo
incidente que aconteceu com um colega nosso é do PT. E
mentira! E mentira! Esse Deputado tem o costume de, no
rádio, denegrir a imagem do partido. Lá, ele fala uma coisa;
aqui, diz outra. Fala mal dos professores. Isso não podemos
permitir.
Companheiros e companheiras, Deputados do Estado de Minas
Gerais, ainda é tempo de resgatar a justiça, ainda é tempo
de nós sustentarmos a esperança, ainda é tempo de resgatar
a dignidade da pessoa humana, ainda é tempo de combatermos
as injustiças. Se nós não conseguirmos isso hoje, veremos ao
longo da história de Minas Gerais, cada dia mais, grassar a
miséria, fazendo sombra à Assembléia Legislativa, causando
um prejuízo imenso à população. Temos de nos levantar neste
momento, transformar nossa preocupação, que eu sei não é só
do PT, na formação da dignidade humana, com a valorização
dos trabalhadores numa realidade concreta.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helênio.
O Deputado Marcos He1ên10 - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, companheiros das galerias, encerramos aqui nossa
participação, declarando, de uma maneira coerente e
consciente, o nosso voto contra esse famigerado projeto. Nós
temos a consciência tranqüila de que estamos a favor do
funcionalismo. Estamos votando com a nossa consciência. O
nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, votou sem
submissão. Podemos dizer, aonde formos , com a cabeça
erguida, que estivemos lutando o tempo todo ao lado dos
servidores públicos. Se sairmos derrotados agora, poderemos
derrotar o Governo em outras lutas que virão pela frente.
Aqueles Deputados que, de maneira subserviente, votaram a
favor desse projeto estarão também coerentes com uma
proposta de opressão, uma proposta que sempre favorece os
poderosos, os latifundiários, aqueles que concentram as
riquezas cada vez mais em suas mãos, empobrecendo a nossa
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população, trazendo miséria e fome, e aumentando o número de
menores abandonados. Isso não trará nenhuma política que
resolva, de fato, os problemas sociais. Nosso voto é
contrário a esse famigerado projeto.
(* - Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Fuzat to.
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, já são
lOhlOmin. V. Exa. tem cortado o meu tempo. Já estamos todos
cansados. Daqui a 10 minutos vai acontecer a votação. Apesar
do cansaço, seria bom que todos estivessem a postos para ver
o que acontecerá daqui a pouco.
Vi vários Deputados dizerem que eram a favor do
funcionalismo, e agora estão votando contra. Fizeram um
discurso e agora votam contra. Vocês devem anotar direitinho
quem votou contra e quem votou a favor. Quem não está aqui e
não vai votar, não é porque votaria a favor. Quem não está
aqui é quem votaria com o Governo. Aqui é dessa forma que
acontece. Os que estão ausentes podem entrar na lista dos
que votarão com o Governo.
Quero deixar também claro quanto temos de lutar. Os
próprios Deputados, hoje, sabem que uma das Secretarias do
Governo que não produz é a do pessoal de Itaúna. Lá não se
consegue nada. Tem-se que ficar mendigando para publicar
licença de saúde das pessoas e dos trabalhadores da
educação, principalmente. Por isso é que se tem de ficar
"pedindo penico" para Deputados para ajudar a publicar seu
nome. Eles querem que tudo continue como está para que se
possa fazer clientelismo cada vez mais. Temos de acabar com
isso. Temos de moralizar essa Secretaria. O servidor, hoje,
recebe abono-família de Cr$7.000,00. Isso é um caos.
Terminando, quero dizer que tenho muito orgulho de ser
professor, de continuar sendo trabalhador da educação.
Gostaria imensamente de abraçar cada companheiro aqui
presente e dizer o tanto que vocês são importantes. Isso
aqui não passa de um grande elefante branco. O ano inteiro
não se faz nada aqui dentro. Nada de importante é votado
para a sociedade mineira. A presença de todos aqui é
importantíssima. Todos os companheiros do PT já disseram
isso. A greve não terminou. A greve vai continuar. Dizer
aqui, hoje, que o PT é responsável por várias coisas e falar
que o PT não tem política salarial nas suas Prefeituras é
uma grande mentira. O PT é importante e tem política sim, em
todas as cidades em que governa. A maioria dos outros
partidos é que não tem política nem proposta. O PT
demonstrou hoje que tem propostas para o País, juntamente
com outros partidos progressistas.
Para concluir, parabenizo todos os companheiros, dizendo

que a luta continua, a greve continua. Vai ter que vir outro
projeto, e vamos estar juntos novamente, votando propostas
mais interessantes. A luta não termina aqui. A greve
continua. Muito obrigado.

(* - Sem revisão do orador.)
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley
Ávila. -
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, desde o principio, quando este projeto foi
enviado a esta Casa, o PSDB se posicionou favorável ao
funcionalismo e contrário ao projeto. Posicionou-se a favor
do diálogo, da conversação e da compreensão. A Bancada do
PSDB decidiu votar contra o projeto e a favor do
funcionalismo. Pessoalmente, antes de atendermos ao apelo
dos nossos companheiros, professores dos lugares mais
distantes deste Estado, votamos com a nossa consciência e
com o nosso desejo, pois, se assim não fosse, não teríamos
como chegar a Várzea da Palma, a Pirapora nem a Diamantina e
encontrar-nos com nossa mãe-professora, irmã-professora e
colegas-professoras. Por essa razão, votamos contra o
projeto e a favor do funcionalismo.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. Esta Presidência solicita
aos Deputados que ocupem seus lugares. Os Deputados que
votaram a favor do projeto queiram se levantar. (- Pausa.)
Os Deputados que votaram contra o projeto queiram se
levantar. (- Pausa.) Votaram a favor 48 Deputados; votaram
contra 17 Deputados. Está aprovado o projeto, salvo emendas.
Esta Presidência vai colocar em votação as emendas que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovadas.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. Os Deputados que votaram _a
favor das emendas que receberam parecer pela aprovação
queiram se levantar. (- Pausa.) Os Deputados que votaram
contra as emendas que receberam parecer favorável queiram se
levantar. (- Pausa.) Votaram a favor 48 Deputados; votaram
contra 17 Deputados. Estão aprovadas as emendas.
Em votação, as emendas que receberam parecer pela rejeição.

Os Deputados que desejam aprová-las permaneçam como estão.
(- Pausa.) Rejeitadas.
Está aprovado, em turno único, o Projeto de Lei ng
1.213/93, com as Emendas ns 1, 2, esta na forma da
Subemenda ng 1, do ng 3 ao 17, 26, 29, 38, 42 e 43, sendo
rejeitadas as Emendas flQS 18 e 19, do nQ 22 ao 27, do ng 30
ao 36 e 40, ficando prejudicadas as Emendas ngs 2, 20, 21,
28, 37, 39 e 41.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, esta
Presidência encerra a presente reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 2, ás 9
horas. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 1954 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE ABRIL DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, no lg turno, da Proposta de Emenda á
Constituição flQ 18/92; chamada de votação nominal;
inexistência de "quorum" para votação e continuação dos
trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45m1n, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo
Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvé-cio
- Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João Marques -
José Braga - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé
- Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel Barbosa
- Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - 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. Na sua ausência, a Presidência convoca
o Deputado Bené Guedes para fazê-lo

lã PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, nas funções de 2g-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação, no lg turno, da Proposta de Emenda à Constituição
ng 18/92, do Deputado Ermano Batista, que dá nova redação ao

lg do art. 67 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A
Comissão Especial opina pela rejeição da proposta.
A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, em conformidade com o art. 263, inciso 1,
do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la
responderão "sim", os que desejarem rejeitá-la responderão
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não. Nos termos do 3g do art. 208 do Regimento Interno,
a proposta de emenda à Constituição será aprovada se obtiver
48 votos favoráveis.
Com a palavra, o lg-Secretário, para proceder à chamada de

votação nominal Na sua ausência, com a palavra, o Deputado
Bené Guedes.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados; há 9
Deputados nas Comissões, perfazendo um total de 41
Deputados. Não há quorum" para votação, motivo pelo qual a
Presidência deixa de realizá-la.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando de plano a
inexistência de número regimental para a continuação dos
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária de hoje à noite, às
20h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 1969 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE ABRIL DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Chamada para verificação
de quorum; existência de quorum para discussão -
Discussão de proposições: Discussão, no lg turno, da
Proposta de Emenda à Constituição ng 26/92; encerramento da
discussão - Discussão, no 2Q turno, da Proposta de Emenda à
Constituição ng 24/92; encerramento da discussão -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h31min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssirno Freitas - Dilzon Melo
- Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Batista - João Marques - José Bonifácio -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto
- José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Miguel Barbosa - Mílton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amara] - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
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Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a 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 presente reunião os Projetos de Lei ngs 819/92 e
1.290/93, em virtude de sua apreciação na reunião ordinária
de hoje à tarde.

Chamada para Verificação de Quorum"
O Sr. Presidente - Havendo na pauta matéria cuja votação
depende de "quorum qualificado de 3/5, esta Presidência vai
determinar ao Sr. Secretário que proceda à chamada para a
verificação do "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. Não
há quorum" para votação, mas o há para discussão.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lg turno, da Proposta de
Emenda á Constituição ng 26/92, do Deputado Tarcísio
Henriques, que altera a redação do caput do art. 99 da
Constituição do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta. Em discussão, a proposta.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, no 2g turno, da Proposta de Emenda à
Constituição ng 24/92, da Deputada Maria José Haueisen, que
acrescenta inciso ao art. 196 da Constituição do Estado de
Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão
e persistindo a inexistência de quorum para a votação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 15, às 9h30min, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a
especial, também na mesma data, às 20 horas, destinada à
comemoração do 30g aniversário do Caderno Agropecuário do
jornal Estado de Minas. Levanta-se a reunião.



ATA DA 197a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE ABRIL DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 24 PARTE (ORDEM DO
DIA): Chamada para verificação de quorum; existência de
"quorum" para discussão - Discussão de proposições:
Discussão, no lg turno, da Proposta de Emenda à Constituição
flQ 31/92; encerramento da discussão - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h45min, comparecem os Deputados:

Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz - Bené
Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Côssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Mílton Salles - Paulo Pettersen - Raul Messias - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Zob a proteção de Deus e em nome
do novo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lã PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de 2Q-
Secretário, procede à leitura da ata, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Chamada para Verificação de Quorum
O Sr. Presidente - Havendo matéria na pauta cuja votação
depende de quorum" qualificado de 3/5, esta Presidência vai
determinar ao lg-Secretário que proceda à chamada prévia
para verificação de quorum". Na sua ausência, a
Presidência convoca o Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário,
para proceder à chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados e há
4 Deputados nas comissões, perfazendo-se um total de 38
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Deputados. Não há" quorum" para a votação da matéria, mas o
há para discussão.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 1Q turno, da Proposta de
Emenda à Constituição ng 31/92, do Deputado Raul Messias,
que suprime a letra 'a do inciso 1 do art. 66 da
Constituição do Estado, renumerando-se as demais. A Comissão
Especial opina pela rejeição da proposta. Em discussão, a
proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras matérias em fase de
discussão e persistindo a falta de "quorum" para votação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a especial também de hoje, às 20 horas,
destinada a homenagear o Caderno Agropecuário do jornal
Estado de Minas, pelo seu 30g aniversário. Levanta-se a

reunião.

ATA DA 24 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
SOCIAL*
Às dez horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e
noventa e dois, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Francisco Ramalho, Jorge Hannas e Jorge Eduardo
(substituindo este à Deputada Maria Elvira por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Francisco
Ramalho, assume a direção dos trabalhos, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. Em seguida, passa-
se à distribuição dos Requerimentos ngs 3.541, 3.673 e
3.761/92 ao Deputado Jorge Hannas e dos Requerimentos nos
3.717 e 3.718/92 ao Deputado Jorge Eduardo. O Deputado
Francisco Ramalho comunica que ele foi previamente designado
Relator do Projeto de Lei ng 1.024/92. Encerrada a la parte,
passa-se à 2a parte da reunião, quando são discutidas e
votadas as matérias sujeitas a deliberação do Plenário da
Assembléia. Nessa fase, o Deputado Francisco Ramalho
profere seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação
do Projeto de Lei ng 1.024/92, no lg turno, na forma do
Substitutivo ng 1, que apresenta. Submetido a discussão e a
votação, fica aprovado o referido projeto, na forma do
Substitutivo ng 1. Em seguida, passa-se à fase em que são
apreciadas as matérias de competência da comissão. Com a
palavra, o Deputado Jorge Hannas solicita prazo regimental
para opinar sobre o Requerimento ng 3.541/92 e apresenta
seus pareceres, por meio dos quais conclui pela aprovação
das demais proposições. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, ficam aprovados os Requerimentos flQ5 3.673 e
3.761/92. Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo apresenta
seus pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação das
proposições. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
ficam aprovados os Requerimentos nos 3.717 e 3.718/92.



428

Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra a reunião.
Sala das Comissões, 9 de março de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Geraldo Rezende - Homero

Duarte.
(* - Republicada em virtude de incorreções havidas na sua

publicação, verificada na edição de 11/3/93, pág.13. col.
2.)

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.116/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei ng
1.116/92 visa a declarar de utilidade pública a Conferência
de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Monte
Santo de Minas.
Publicado em 6/11/92, o projeto foi examinado pela Comissão

de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
normal tramitação. Vem, agora, a proposição a esta comissão,
para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Conferência de São Vicente de Paulo tem por finalidade
recolher, sustentar e confortar os mendigos existentes no
município, além de visitar, confortar e acudir os doentes,
levando o socorro da religião aos que dele necessitarem. A
entidade presta também auxílio aos encarcerados e instrui e
abriga as crianças pobres e desamparadas.
Dessa forma, julgamos oportuna a pretendida declaração de

utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.116/92, no lg turno.
Sala das Comissões, 22 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.138/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.138/92. do Deputado Homero Duarte,
pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Muzambinho - APAE -, com sede
no Município de Muzambinho.
Publicada em 19/11/92, foi a matéria apreciada pela

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices
à sua normal tramitação. Vem, agora, o projeto a esta
comissão, para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A referida associação desenvolve um amplo trabalho de

assistência social e educacional aos excepcionais, visando
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incentivar a criação e o aperfeiçoamento de recursos
educativos, vocacionais e profissionais que possam servir de
apoio à integração do excepcional na sociedade.
Para que essa instituição possa prosseguir em seu valioso
trabalho, consideramos oportuna a declaração de utilidade
pública.

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

nQ 1.138/92, no lg turno.
Sala das Comissões, 22 de abril de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.196/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Maria Pinto, o Projeto de Lei
nQ 1.196/92 visa a declarar de utilidade pública a
Associação Assistencial Evangélica Ebenézer - AAEE -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 17/12/92, foi o projeto examinado pela

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices
à sua normal tramitação. Vem, agora, a matéria a esta
comissão, para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A referida entidade tem como principal finalidade a obra
beneficente assistencial, religiosa, educacional e de
evangelização.
A associação atende, dentro de suas possibilidades, a
pessoas idosas, sem recursos ou condições de sobrevivência,
ou a inválidos, organizando cursos de costura, datilografia,
bordado e artesanato em geral; mantém, ainda, um internato
para os mais necessitados, com acompanhamento médico e
dentário.
E, portanto, justa e oportuna a proposta de se declarar de

utilidade pública a entidade em apreço.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.196/92, no lQ turno.
Sala das Comissões, 22 de abril de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.290/93

Comissão de Defesa Social
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, lg, do Regimento

Interno)
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.290/93. do Governador do Estado,
encaminhado a esta Casa por meio de Mensagem ng 333/93, tem
como objetivo fixar o efetivo da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais e dar outras providências.
Publicado em 31/3/93, foi o projeto distribuído a esta

comissão, e às Comissões de Constituição e Justiça e de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária para, em reunião
conjunta, receber parecer, nos termos do art. 103, VII, d,
do Regimento Interno.
Em virtude de solicitação do Chefe do Poder Executivo,
tramita a proposição em regime de urgência, nos termos do
art. 69 da Constituição mineira e do art. 220 do mencionado
Regimento.
Designado Relator da matéria o Deputado Cóssimo Freitas, o
parecer por este apresentado opinava pela aprovação do
projeto, na forma do Substitutivo ng 1.

Fundamentação
A proposição em epígrafe procura dotar a Policia Militar do
Estado de Minas Gerais de uma estrutura condizente com os
anseios da comunidade mineira. Nessa perspectiva, fixa o
efetivo que comporá as suas fileiras, fazendo-o de maneira
planejada.
A estrutura que se pretende implantar na PMMG até 1995
representará uma melhoria considerável para a sociedade, já
que intensificará o combate à violência e a preservação da
ordem pública.
E oportuno ressaltar, no que se refere à valorização dos
servidores daquela corporação, a importância da proposta de
um tratamento mais digno para o Quadro de Praças Policiais
Femininos, que o projeto procura beneficiar, ao elidir as
discriminações até então detectadas. Nesse sentido, o
projeto merece nosso maior aplauso e apoio.
Observe-se, por fim, que, tendo em vista mensagem

encaminhada a esta Casa pelo Governador do Estado, mediante
a qual pretende alterar o conteúdo da proposição, achamos de
bom alvitre acatar a sugestão do Chefe do Poder Executivo, o
que fazemos por meio do Substitutivo no 1.
Esta comissão, ao discutir o parecer do Relator, que
propunha o Substitutivo ng 1 à proposição, entendeu por bem
acolher as sugestões de modificação do projeto propostas
pelo Deputado José Renato, incorporadas na forma dos arts.
6g e 7g do Substitutivo no 1, transcrito na conclusão deste
parecer.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei no 1.290/93, na forma do Substitutivo nQ 1.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI
NQ 1.290/93*

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais é fixado em 45.758 (quarenta e cinco mil setecentos e
cinquenta e oito) oficiais e praças, dispostos nos seguintes
quadros, categorias, postos e graduações, e será
implementado, gradualmente, nos anos de 1992, 1993, 1994 e
1995, conforme a seguir.
Art. 2g - O efetivo de Praças Especiais e de Soldados de 2a
Classe terá número variável, obedecidos os limites de 130



43 1

(cento e trinta) Aspirantes-a-Oficial, 520 (quinhentos e
vinte) Alunos do Curso de Formação de Oficiais e 5.000
(cinco mil) Soldados de 2a Classe.
Art. 3g - A distribuição do efetivo nas unidades da Polícia
Militar, no Tribunal de Justiça Militar e no Gabinete
Militar do Governador do Estado constará em Quadro de
Organização e Distribuição - QOD -, aprovado por decreto do
Governador do Estado.
Parágrafo único - A distribuição a que se refere o artigo
poderá ser efetivada agrupando-se:

- categorias;
II - categorias de quadro;
III - postos ou graduações.
Art. 4g - Fica extinto o Quadro de Praças Policiais
Femininos - QPPM FEM -, e suas atuais integrantes são
transferidas para o Quadro de Praças Policiais Militares -
QPPM, a partir de 1993.
Art. 5g - Será admitida a utilização de militares do sexo
feminino até os seguintes limites percentuais calculados
sobre o efetivo previsto:

- no QOPM, no QOA, no QPPM e no QPBM. até 5% (cinco por
cento);
II - nos demais quadros, sem limites.
Art. 60 - Fica criada a Companhia Independente da Polícia

Militar de Minas Gerais, na cidade de Ponte Nova.
Art. 7g - Fica criado o Subgrupamento de Incêndio
Independente da Policia Militar de Minas Gerais, na cidade
de Ponte Nova.
Art. 8g - As despesas com a execução desta lei correrão por

conta de dotação orçamentária própria.
Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 9 de junho de 1992,
exceto quanto ao art. 4Q.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei ng 10.346, de 27 de dezembro de 1990.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Cóssimo Freitas, Relator -

Clêuber Carneiro.
- Os quadros mencionados foram publicados na edição do

Diário do Legislativo de 24/4/93.)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Nova Redação, nos Termos do § 1Q do Art. 138 do Regimento
Interno)
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela
fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.
Inicialmente, em reunião conjunta com a Comissão de Defesa

Social e com esta comissão, a Comissão de Constituição e
Justiça emitiu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Em seguida, a Comissão de Defesa Social opinou pela

aprovação do projeto, na forma do Substitutivo ng 1 por ela
proposto.
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Posteriormente, veio a matéria a esta comissão, a fim de
ser examinada, nos lindes de nossa competência. Naquela
oportunidade, o Deputado Clêuber Carneiro apresentou a
Emenda nQ 1, com a qual concordamos. Assim, nos termos do
dispositivo epigrafado, estamos apresentando nova redação do
parecer.

Fundamentação
A proposição em exame, assim aperfeiçoada, não encontra
óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à sua
aprovação, pois as despesas com sua execução correrão por
conta das dotações orçamentárias da Policia Militar. A
medida merece, portanto, prosperar nesta Casa.
Quanto à referida Emenda ng 1, que cria batalhão de Policia
Militar em Januária, entendemos que ela visa a melhorar a
segurança pública na região, aperfeiçoando, assim, o projeto
em tela. Desta forma, acolhemo-la e transcrevemo-la na
conclusão deste parecer.

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

Lei ng 1.290/93, no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Defesa Social, e com a Emenda
nQ 1, a seguir transcrita:

EMENDA No 1
Acrescente-se onde convier:
Art .....- Fica criado, no Município de Januária,

batalhão de Polícia Militar..
Sala das Comissões, 13 de abril de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Baldonedo Napoleão, Relator
- Clêuber Carneiro - Maria José Haueisen - José Renato.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.140/92

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Reinaldo Lima, visa
a declarar de utilidade pública o Centro Eclético da Fluente
Luz Universal Manoel Corrente - CEFLUMAC -, com sede no
Município de Santa Luzia.
Aprovado no lQ turno, sem emendas, retorna o projeto a esta
comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Ratificamos a opinião exarada quando da apreciação da

matéria no lQ turno. Com efeito, o trabalho de assistência
social desenvolvido pela entidade em questão confere-lhe os
méritos para que receba a declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
A vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.140/92, no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA 0 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 1.290/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em estudo
fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.
No lQ turno, o projeto foi aprovado na forma do

Substitutivo ng 1, com a Emenda nQ 1.
Agora, nesta fase regimental, volta a matéria a esta

comissão, a fim de ser examinada no 2g turno e para que se
elabore a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme já tivemos oportunidade de nos manifestar, a
proposição em tela não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, para sua aprovação, pois as
despesas com a execução das medidas nela propostas correrão
por conta das dotações orçamentárias da Polícia Militar. A
medida merece, portanto, prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.290/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Cêlio de Oliveira, Presidente - Jorge Hannas, Relator -
Baldonedo Napoleão - Adelmo Carneiro Leão.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.290/93*

Fixa o efetivo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O efetivo da Policia Militar do Estado de Minas

Gerais é fixado em 45.758 (quarenta e cinco mil setecentos e
cinqüenta e oito) oficiais e praças, dispostos nos seguintes
quadros, categorias, postos e graduações e será
implementado, gradualmente, nos anos de 1992, 1993, 1994 e
1995, conforme a seguir:
Art. 2g - O efetivo de Praças Especiais e de Soldado de 2
Classe terá número variável, obedecidos os limites de 130
(cento e trinta) Aspirantes-a-Oficial, 520 (quinhentos e
vinte) Alunos do Curso de Formação de Oficiais e de 5000
(cinco mil) Soldados de 2a Classe.
Art. 30 - A distribuição do efetivo nas Unidades da Polícia
Militar, no Tribunal de Justiça Militar e no Gabinete
Militar do Governador do Estado constará em quadro de
Organização e Distribuição (QOD), aprovado por decreto do
Governador do Estado.
Parágrafo único - A distribuição a que se refere este

artigo poderá ser efetivada, agrupando-se:
1 - Categorias;
II - Categorias de quadro;
III - Postos ou graduações.
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Art. 4 - Fica extinto o Quadro de Praças Policiais
Femininos - QPPM FEM -; e suas atuais integrantes ficam
transferidas para o Quadro de Praças Policiais Militares -
QPPM, a partir de 1993.
Art. 5g - Será admitida a utilização de militares do sexo
feminino até os seguintes limites percentuais calculados
sobre o efetivo previsto:
1 - No QOPM, QOA, QPPM e QPBM, até 5% (cinco por cento);
II - Nos demais quadros - sem limites.
Art. 6g - Fica criado o batalhão da Polícia Militar de

Minas Gerais na cidade de Januária.
Art. 70 - Fica criada a companhia independente da Policia

Militar de Minas Gerais na cidade de Ponte Nova.
Art. 8o - Fica criado o subgrupamento de incêncido
independente da Política Militar de Minas Gerais na cidade
de Ponte Nova.
Art. 9g - As despesas com a execução desta lei correrão por

conta de dotação orçamentária própria.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 9 de junho de 1992,
exceto quanto ao art. 40.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei no 10.346, de 27 de dezembro de 1990.
(* - Os quadros mencionados foram publicados na edição do
Diário do Legislativo de 24/4/93.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.290/93*

Comissão de Redação
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no

1.290/93, que fixa o efetivo da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2o
turno na forma do vencido no l Q turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.290/93
Fixa o efetivo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O efetivo da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais fica fixado em 45.758 (quarenta e cinco mil
setecentos e cinqüenta e oito) oficiais e praças, dispostos
nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no
anexo único desta lei, e será integralizado, gradualmente,
nos anos de 1992, 1993, 1994 e 1995.
Art. 2g - O efetivo de Praças Especiais e de Soldados de 2ê
Classe terá número variável, obedecidos os limites de 130
(cento e trinta) Aspirantes-a-Oficial, 520 (quinhentos e
vinte) alunos do Curso de Formação de Oficiais e de 5.000
(cinco mil) Soldados de 2a Classe.
Art. 3g - A distribuição do efetivo nas unidades da

Policia Militar, no Tribunal de Justiça Militar e no
Gabinete Militar do Governador do Estado constará em
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Quadro de Organização e Distribuição - QOD -, aprovado por
meio de decreto do Governador do Estado.
Parágrafo único - A distribuição a que se refere este

artigo poderá ser efetivada, agrupando-se:
1 - categorias; ou
II - categorias de quadro; ou
III - postos ou graduações.
Art. 40 - Fica extinto o Quadro de Praças Policiais
Femininos - QPPM FEM -, sendo transferidas suas atuais
integrantes para o Quadro de Praças Policiais Militares -
QPPM, a partir de 1993.
Art. 50 - Será admitida a utilização de militares do sexo
feminino nos Quadros de Oficiais Policiais Militares, de
Oficiais de Administração, de Praças Policiais Militares e
de Praças Bombeiros Militares, em número equivalente a até
5% (cinco por cento) do efetivo previsto.
Parágrafo único - A utilização de militares do sexo

feminino não será limitada nos demais quadros.
Art. 6g - Fica criado o Batalhão da Polícia Militar na

cidade de Januária.
Art. 7g - Fica criada a Companhia Independente da Policia

Militar na cidade de Ponte Nova.
Art. 8g - Fica criado o Subgrupamento de Incêndio
Independente da Policia Militar na cidade de Ponte Nova.
Art. 90 - As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 9 de junho de 1992,
exceto quanto ao art. 4g.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário, es-
pecialmente a Lei ng 10.346, de 27 de dezembro de 1990.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
José Maria Pinto, Presidente - Tarcísio Henriques, Relator

- Edward Abreu.
(* - Os quadros mencionados foram publicados na edição dc
"Diário do Legislativo" de 24/4/93.)



Belo Horizonte, terça-feira, 27 de abril de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE ABRIL DE 1993

Presidência da Deputada Maria Olivia
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de"quorum".

COMPARECIMENTO
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
Elmo Braz - Ailton Vilela - Antônio Pinheiro - Baldonedo

Napoleão - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - José Braga -
Maria Olivia - Paulo Pettersen - Tarcísio Henriques.

Falta de Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - 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 26, às 20 horas.
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas e quinze minutos do dia trinta de março de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Márcio Miranda,
Geraldo Rezende e Ibrahim Jacob, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara abertos os trabalhos
e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que a presente reunião tem por finalidade ouvir o Dr. Vagner
Vartuli, Coordenador da Coordenadoria de Apoio às
Promotorias; o Dr. Alaor Ferreira Pacheco, Chefe do 6Q
Distrito Rodoviário Federal do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - 60 DRF-DNER; o Dr. Osmar do Carmo,
Chefe do Serviço de Operações Rodoviárias do 6g DRF-DNER, e
a Dra. Terezinha Andrade, Diretora de Normas e Planejamento
Curricular da Secretaria de Estado de Educação, que
discorrerão sobre a violência no trânsito no Estado de Minas
Gerais. A seguir, o Presidente dá ciência aos parlamentares
e convidados presentes da realização das audiências públicas
regionais da Assembléia Legislativa, que serão em número de
oito, nas diferentes regiões do Estado, uma a cada semana,
com a participação das comissões permanentes, representadas
por dois Deputados de cada uma. O Deputado Geraldo Rezende
manifesta interesse em ser um dos representantes. O
Presidente informa que o outro participante será designado
oportunamente. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao
Dr. Alaor Ferreira Pacheco, que fala sobre o sucatamento da
inteligência e do planejamento no Pais. Declara que todo o
setor rodoviário ficou praticamente dez anos sem nenhum
planejamento, obra, restauração ou programa de conservação e
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de segurança nas vias e que, devido à má conservação,
sinalização e fiscalização efetiva, a Polícia Rodoviária
conta, a cada dia, com menos patrulheiros por quilômetro de
estrada. Afirma que foi reativado em Minas Gerais uni
programa de conservação de estradas, fixado no 6Q DRF-DNER,
e que foi feito, também um convênio de delegação de parte de
via ao DER-MO. Apresenta dados e valores, comenta a
dificuldade de liberação de recursos e declara que, apesar
disso, conseguiu-se dar alguma recuperação às estradas e que
o Estado de Minas Gerais está bem aquinhoado. Já o Dr. Osmar
do Carmo comenta o aumento do número de acidentes, tendo em
vista a grande deterioração que as estradas sofrem na época
das chuvas e a sua má conservação. Declara que a depressão
que o Pais atravessa torna as pessoas mais aflitas, fazendo
com que acidentes ocorram em locais onde antes não ocorriam,
em virtude da situação econômica nacional. Revela que há
comprovação estatística de que a rodovia é responsável por
10 a 15% dos acidentes, e a maior responsabilidade é do
motorista, ficando uma parte para os defeitos dos veículos.
Afirma que é preciso estudar métodos melhores de
assistência, e que isso pode ser feito conservando-se as
estradas e melhorando-se o sistema de atendimento da Polícia
Rodoviária e o sistema médico. O Dr. Vagner Vartuli alega
que, para acontecer uma transformação desse quadro,
colocando-o em níveis toleráveis, é preciso uma mudança
sensível no Código Nacional de Trânsito. Outras medidas de
vital importância, segundo o convidado, seriam um
investimento na própria mídia, com a divulgação de conceitos
positivos a respeito de trânsito, e a realização de um exame
de habilitação mais rígido. O convidado levanta outra
questão, que é a da justiça no trânsito. Afirma que o Poder
Judiciário não dá prioridade a essa área, e que todos
deveriam levar suas preocupações até aquele Poder e obter
dele uma resposta mais imediata, porque os crimes ocorridos
no trânsito são facilmente atingidos pela prescrição. A Ora.
Terezinha Andrade aborda aspectos da atuação da Secretaria
da Educação, inclusive estudos voltados para a educação no
trânsito. Esclarece que está sendo discutida uma nova
proposta curricular, aliás um tratamento novo para conteúdos
já existentes, que se pretende incluir no conteúdo de
Ciências no momento em que se voltar para o estudo do
ambiente. Outra questão levantada pela convidada é a da
educação dos adultos e da sociedade como um todo. Nesse
sentido, ela afirma que, para conseguir transformar a
sociedade, a Secretaria da Educação já está atuando junto às
crianças. Após as exposições, participam dos debates os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Márcio Miranda e Geraldo
Rezende, conforme consta nas notas taquigráficas. O
Presidente passa à 2a parte da reunião, com a discussão e
votação de proposições da comissão. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita a vinda
do Or. Antônio José Chinelato, Promotor da 14a Vara Criminal
de Belo Horizonte, e do Cel. Edvaldo Piccinini Teixeira,
Comandante de Policiamento do Batalhão de Trânsito de Belo
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Horizonte. Em virtude de o requerimento ser de autoria do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, este passa a Presidência ao
Deputado Márcio Miranda, que submete a votação o
requerimento. Este é aprovado por unanimidade, O Presidente
reassume os trabalhos e, nada mais havendo a ser tratado
agradece a presença dos convidados e parlamentares
presentes, convoca os Deputados que compõem esta comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Ibrahim Jacob -

Wellington de Castro - Wilson Pires.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.169/92

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

O projeto de lei em referência, do Deputado Agostinho
Patrus, tem por objetivo alterar a denominação da Escola
Estadual de Santa Maria de Itabira para Escola Estadual
Agenor Guerra.
Encaminhado anteriormente à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade,
juridicidade e legalidade, vem agora o projeto a esta
comissão a fim de receber parecer para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, 1, b, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Agenor Guerra foi uma das mais ilustres figuras da história
de Santa Maria de Itabira. Hoem voltado para os estudos, a
pesquisa e, sobretudo, o atendimento de tantos quantos dele
necessitavam, transformou sua vida em exemplo vivo de
dedicação e desprendimento, sempre voltado à causa dos
pobres e desvalidos.
Dar o nome de Agenor Guerra à Escola Estadual de Santa

Maria de Itabira parece-nos uma justa e oportuna homenagem
que a população local decide prestar-lhe.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.169/92, no lQ turno.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 951/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

o Projeto de Lei ng 951/92, do Deputado Bernardo Rubinger,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Novo Horizonte - ANH -, com sede no
Município de Vazante.
Publicado em 10/7/92, foi o projeto examinado pela Comissão

de Constituição e Justiça, que apresentou a Emenda ng 1, e
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vem a esta comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem por objetivo
coordenar as obras e os movimentos dos moradores do bairro,
desenvolvendo um amplo trabalho no âmbito social, econômico,
educacional, cultural e esportivo, no sentido de oferecer
melhores condições de vida à comunidade.
Dessa forma, faz-se a entidade merecedora de ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lo turno,
do Projeto de Lei ng 951/92, com a Emenda ng 1, proposta
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 971/92

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

De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em
epígrafe objetiva denominar Francisco Antônio Pereira Filho
a estrada que liga a cidade de Três Corações a São Bento
Abade.
Aprovado no lg turno, retorna o projeto a esta comissão,

para o 2g turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

Francisco Antônio Pereira Filho, natural de Três Corações,
era um líder nato, que soube usufruir esse dom para
beneficiar, com esforço próprio, toda aquela comunidade.
Pessoa de espírito solidário, jamais mediu esforços para
satisfazer às necessidades prementes ce seus semelhantes,
notadamente dos mais desprovidos de recursos.
Político e fazendeiro, passou sua vida trabalhando para o
progresso de sua terra natal e adjacências, motivo por que
justo se nos afigura perpetuar a sua lembrança por meio
dessa homenagem.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 971/92, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.141/92

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

O projeto de lei em tela, do Deputado José Militão,
pretende declarar de utilidade pública a Associação
Recreativa dos Servidores Fazendários da SRF - São Francisco
- ASSERF -, com sede no Município de Pirapora.
Aprovada no lg turno, com a Emenda no 1, a proposição,
cumpridas as exigências regimentais, retorna a esta
comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva, em
obediência ao Regimento Interno.
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Fundamentação
o objetivo da entidade, pelo que se depreende de seus
estatutos, é promover a confraternização dos funcionários da
Superintendência Regional da Fazenda - São Francisco, de
seus familiares e dos demais associados e a sua integração
social, desportiva, cultural e profissional.
As atividades desempenhadas pela entidade são reconhecidas
pela comunidade como de relevante interesse social, o que a
torna merecedora da declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.141/92, no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno, que
segue anexo e é parte integrante deste parecer.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1993.
Ambrôsio Pinto, Relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.141/92

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa dos
Servidores Fazendários da SRF - São Francisco - ASSERF -,
com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Recreativa dos Servidores Fazendários da SRF - São Francisco
- ASSERF -, com sede no Município de Pirapora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
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Selo Horizonte, quarta-feira, 28 de abril de 1993

ATA

ATA DA 368a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE ABRIL DE 1993

Presidência do Deputado Elrniro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:
Atas (3) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde
e Ação Social e de Assuntos Municipais e dos Deputados Ge-
raldo Rezende, Roberto Amaral (2), Jaime Martins (2), Elmiro
Nascimento (3), Wanderley Ávila (3) e José Militão (3) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Clêuber
Carneiro, José Maria Pinto, João Marques e Bonifácio Mourão
- Za Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Sebastião Helvécio -Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ambrôsio Pinto - Antônio
Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Edward Abreu
- Geraldo Santanna - Ibrahim Jacob - João Batista - João
Marques - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - Maria Elvira - Maria Olivia - Miguel Barbosa -
Milton Salies - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Tarcísio Henriques -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento reçistra 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)
la Fase
Atas

- O Deputado Sebastião Helvécio, 4g-Secretário, nas funções
de 2g-Secretário, procede à leitura das atas das três
reuniões anteriores, as quais são aprovadas sem restrições.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Não havendo
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Pequeno Expediente.

COMUNICAÇÕES
- São encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Saúde e Ação Social e de Assuntos Municipais e dos Deputados
Geraldo Rezende, Roberto Amaral (2), Jaime Martins (2),
Elmiro Nascimento (3), Wanderley Ávila (3) e José Militão
(3).

Oradores Inscritos
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- Os Deputados Clêuber Carneiro, José Maria Pinto, João
Marques e Bonifácio Mourão proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.

2a Fase
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Não
havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa á 2a
fase da la parte da reunião, destinada à apresentação de
comunicações de Lideranças e a 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 pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação dos Projetos de Lei n
962/92. do Deputado Márcio Miranda; 1.092/92, do Deputado
Marcos Helênio; 1.102/92, do Deputado Ronaldo Vasconcellos;
1.124/92, da Deputada Maria Olivia; 1.131/92, do Deputado
Jorge Hannas; 1.135/92, do Deputado José Maria Pinto;
1.143/92, do Deputado Antônio Júlio; 1.166 e 1.170/92, da
Deputada Elisa Alves; pela Comissão de Assuntos municipais
designação dos seguintes Deputados para representar a
comissão nas audiências públicas regionais: Região VII -
Jequitinhonha (cidade sede: Teófilo Otôni) em 30/4/93: Romeu
Queiroz e Bernardo Rubinger; Região VIII - Rio Doce (cidade
sede: Governador Valadares) em 07/5/93: Raul Messias e José
Laviola; Região VI - Noroeste (cidade sede: Montes Claros)
em 14/5/93: Raul Messias e Bernardo Rubinger; Região II -
Zona da Mata (cidade sede: Juiz de Fora) em 21/5/93:
Baldonedo Napoleão e José Laviola; Região III - Sul de Minas
(cidade sede: Poços de Caldas) em 28/5/93: Simão Pedro
Toledo e Maria Olivia; Região V - Alto São Francisco (cidade
sede: Fatos de Minas) em 4/6/93: Bernardo Rubinger e José
Laviola; Região IV - Triângulo e Alto Paranaíba (cidade
sede: Uberlândia) em 11/6/93: Romeu Queiroz e Bernardo
Rubinger; Região 1 - Metalúrgica e Campos das Vertentes:
(cidade sede: Divinópolis) em 18/6/93: Baldonedo Napoleão e
Simão Pedro Toledo; pelos Deputados Geraldo Rezende -
informando sua impossibilidade de presidir a reunião da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, que deverá
ocorrer no próximo dia 30, em Teófilo Otôni; Roberto Amaral
- informando que o Prefeito Municipal de Matias Cardoso,
Josemir Cardoso, convida a todos os Deputados e funcionários
desta Assembléia para participarem das festividades do lo
aniversário de emancipação do referido município (Ciente.
Publique-se); Roberto Amaral - falecimento do Sr. Paulo
Roberto de almeida, em Belo Horizonte; Jaime Martins -
falecimento dos Srs. João de Deus e José Rodrigues da Silva,
em Divinópolis; Elmiro Nascimento - falecimento do Dr.
Benedito Corrêa da Silva Loureiro, em Belo Horizonte; do Sr.
Cláudio dos Reis Oliveira, em Patos de Minas, e do Sr.
Virgílio Gonçalves Caixeta, em Patos de Minas; Wanderley
Ávila - falecimento do Sr. Zenon Pinto de Carvalho, em Belo
Horizonte; da Sra. Almerinda Aguiar, em Várzea da Palma e da
Sra. Dolores D'Angelis de Carvalho, em Sete Lagoas; José



Militão - falecimento do Sr. José Martins de Carvalho; do
garoto Roberto França Ribeiro, e, da Sra. Manha Tanure
Cardoso Barros, todos em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-
se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo Lideres inscritos nem

oradores para o Grande Expediente, a Presidência encerra a
reunião e convoca os Deputados para a reunião extraordinária
de amanhã, dia 27, às 20h30min, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária, também de amanhã, ás 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA

ATA DA 3699 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE ABRIL DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficio ng 33/93 (emendas ao Projeto de Lei
ng 1.186/92), do Procurador-Geral de Justiça - Ofícios
diversos - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do
ng 1.351 ao 1.359/93 - Requerimentos do ng 4.230 ao 4.247/93
- Requerimentos dos Deputados Mílton Salles, José Militão,
Bené Guedes e Adelmo Carneiro Leão - Comunicações:
comunicações do Deputado Tarcísio Henriques (3) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Amilcar Padovani,
Bonifácio Mourão, Márcio Miranda, Geraldo Rezende, Roberto
Carvalho, Ibrahim Jacob, José Militão e Antônio Carlos
Pereira - Registro de presença - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): Ia
Fase: Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Mílton Salles; deferimento -
Requerimento do Deputado José Militão; aprovação - Questão
de ordem; chamada para recomposição de quorum"; existência
de número regimental para discussão - 2a Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, no lo turno, do Projeto
de Lei ng 1.042/92; requerimento contido no Oficio ng 50/93,
do Governador do Estado; deferimento - Discussão, no lg
turno, do Projeto de Lei nQ 305/91; designação do Relator;
utilização, pelo Relator, do prazo regimental para emissão
de seu parecer - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:

José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo
Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise
- Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João
Marques - José Bonifácio - José Braga - José Leandro - José
Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mílton
Salles - Paulo Pettersen - Raul Messias - Reinaldo Lima -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

O Deputado Francisco Ramalho, 2o-Secretário ad hoc,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
O Deputado Amilcar Padovani, lo-Suplente da Mesa nas
funções de lo-Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFICIO No 33/93
- O Oficio ng 33/93, que encaminha emendas ao Projeto de
Lei flQ	1.186/92, do Procurador-Geral de Justiça, foi
publicado na edição do Diário do Legislativo do dia

28/4/93. 
OFÍCIOS

Do Sr. Sydney Sanches, Presidente do Supremo Tribunal
Federal, informando a decisão daquela Corte sobre a Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 171-0/600, que tem como
requerente o Procurador-Geral da República e como requeridos
a Assembléia Legislativa e o Governador do Estado de Minas
Gerais.
Do Sr. Alfredo Campos, Senador da República, tecendo
considerações e parabenizando os autores da Revista do
Legislativo pela edição do no 2 dessa revista.
Do Sr. Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima, Secretário
Extraordinário para Assuntos Internacionais, enviando a esta
Casa um exemplar do livro intitulado "El Parlamento de
Catalui9a".
Do Sr. Antônio Carlos Barreto, Presidente da Câmara
Municipal de Bicas, comunicando a esta Casa a aprovação,
pela unanimidade daquele Legislativo, da moção de apoio à
paralisação de órgãos públicos estaduais daquele município e
solicitando a gestão deste Legislativo junto ao Governador
com vistas ao encaminhamento da pauta de negociações.
Do Sr. Renê de Oliveira e Sousa Júnior, Diretor da

Superintendência da Receita Estadual, encaminhando a esta
Casa um exemplar do 1 Plano Mineiro de Fiscalização". (-
A Comissão de Fiscalização Financeira.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.351/93

Institui o cadastro estadual dos estabelecimentos que
comercializam tintas em aerossol e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lo - Fica instituído o cadastro estadual dos
estabelecimentos que comercializam tintas em aerossol.
Parágrafo único - A inscrição no cadastro é obrigatória
para todos os estabelecimentos a que se refere o "caput" e
deverá ser efetuada no prazo máximo de 90 (noventa) dias a
contar da data de promulgação desta lei.
Art. 2g - O Poder Executivo definirá, mediante decreto, o

órgão encarregado de implantar e manter o cadastro de que
trata o art. lo.
Art. 30 - Os estabelecimentos que comercializam tintas em
aerossol ficam obrigados a preencher formulário de venda do
produto.

l - O padrão e o conteúdo do formulário serão definidos
em decreto.

2 - O formulário será preenchido em 3 (três) vias, no
ato de expedição da nota fiscal, observado o seguinte:
1 - a primeira via será entregue ao comprador;
II - a segunda via permanecerá em poder do vendedor;
III - a terceira via será encaminhada ao órgão encarregado

de administrar o cadastro, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias a contar da data de sua emissão.
Art. 4g - Fica proibida a venda de tintas em aerossol a

menores de 18 (dezoito) anos.
Art. 5Q - Em caso de descumprimento do disposto nesta lei,

aplicar-se-ão ao infrator as seguintes penalidades:
- multa estabelecida em duas vezes o valor da Unidade

Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPF-MG - a cada
autuação;
II - multa cumulativa a cada reincidência.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publ icação.
Art. 7o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1993.
Antônio Pinheiro
Justificação: A elaboração do presente projeto de lei
decorre da necessidade premente de se coibir a ação
degradante das gangues de pichadores, que, não respeitando
as propriedades particulares e os bens públicos, espalham a
poluição visual pelas casas, muros, fachadas de igrejas,
monumentos, museus, teatros, túneis, estátuas, marquises,
estádios, etc.
Constituídos essencialmente por menores, os grupos de
pichadores atuam à noite, quando então a ação repressora se
torna mais difícil. Nessas condições, os resultados obtidos
não são nada animadores.
Daí por que o autor reconhece a oportunidade da proposição,
pelo seu caráter preventivo, já que estabelece normas para a
comercialização de tintas em aerossol, por meio das quais
haverá controle e limitação da venda do produto a menores.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

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

PROJETO DE LEI No 1.352/93
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Perdigão
terreno urbano destinado à construção de casas populares, de
posto de saúde e de área de lazer.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Perdigão o terreno situado na Avenida
Divinópolis, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, naquela
cidade, com área total de 10.000ni2 (dez mil metros
quadrados), com os seguintes limites e confrontações: pela
frente, numa extensão de 105m, com a referida via pública;
pela esquerda, numa extensão de 96,16m, com a Rua Padre
Antônio; pela direita, numa extensão de 35,80m, com José
Joaquim Zinho e, numa extensão de 60,36m, com Antônio
Eustáquio dos Santos; e, pelo fundo, numa extensão de 105m,
com terreno de propriedade da Prefeitura Municipal de
Perdigão, registrado no livro nQ 2-T de registro geral, às
folhas 177, matricula ng 6.936. de 20 de março de 1986, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio
do Monte.
Parágrafo único - O terreno a que se refere o artigo
destina-se à construção de casas populares, de posto de
saúde e de área de lazer.
Art. 2 - O terreno de que trata o artigo anterior
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 art. l.
Art. 3ç - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1993.
Jaime Martins
Justificação: Autorizada pela Lei Municipal nQ 715, de
31/12/85, a Prefeitura Municipal de Perdigão doou ao Estado
de Minas Gerais o terreno de propriedade do referido
município, descrito no art. lo deste projeto de lei, para
construção de quadra poliesportiva, conforme escritura
pública de doação.
Passados mais de sete anos sem que o Estado de Minas Gerais
tenha dado ao imóvel o destino previsto na lei municipal de
doação, o Município de Perdigão reivindica agora o retorno
do terreno à sua propriedade e domínio, para dar-lhe
destinação social de relevância e urgência, na atual
conjuntura nacional: construção de casas populares, de posto
de saúde e de área de lazer.
Assim, em face do elevado alcance social da iniciativa
proposta, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa no
sentido da aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.353/93
Declara de utilidade pública a Associação Mineira de
Estudos e Controle de Infecções Hospitalares - AMECIH -, com
sede em Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Mineira de Estudos e Controle de Infecções Hospitalares -
AMECIH -, com sede em 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. 27 de abril de 1993.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: A Organização Pan-Americana de Saúde estima
que a taxa de infecção hospitalar em países de Terceiro
Mundo varia de 6 a 15%. No Brasil, não existem cálculos
exatos de quantas pessoas são infectadas a cada ano, mas a
expectativa gira em torno de 10% do total de internações.
Nos países desenvolvidos, a média é de cerca de 2%.
Muitas são as conseqüências das taxas elevadas de infecção
hospitalar, sendo a mais grave o óbito. Segundo pesquisas
recentes, a infecção hospitalar aumenta o período de
internação em, no mínimo, 10 dias, elevando, sobremaneira,
os custos assistenciais.
Ainda que as infecções hospitalares não possam ser
totalmente eliminadas, acredita-se que de 1/3 à metade delas
seja evitável.
A Associação Mineira de Estudos e Controle de Infecções
Hospitalares - AMECIH - tem efetivamente contribuído, por
meio de cursos, seminários e estudos, para a conscientização
da necessidade do combate às infecções hospitalares em nosso
Estado. Ressalte-se que a entidade tem, ainda, oferecido
apoio a equipes da Secretaria da Saúde, promovendo, com esse
órgão, importante troca de experiências.
Por sua atuação na área, a entidade tem prestado relevante
serviço à saúde em Minas Gerais, motivo pelo qual somos
favoráveis à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.354/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Mocambinho, com sede no Distrito de Mocambinho. Município de
Portei ri nha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Mocambinho, com sede no Distrito de
Mocambinho, Município de Porteirinha.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 27 de abril de 1993.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: A Associação Comunitária de Mocambinho,
instituição civil sem fins lucrativos, com sede no Distrito
de Mocambinho e foro na Comarca de Porteirinha, é
constituída por tempo indeterminado e tem como objetivo
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promover o melhoramento e o bem-estar dos moradores, visando
desenvolver o progresso cultural e a recreação da comunidade
local, por meio de entendimento com as autoridades.
Conforme atesta o MM. Juiz de Direito da Comarca de
Porteirinha, Bel. Ornar Gilson de Moura Luz, na documentação
anexada ao processo, a entidade em questão funciona há mais
de dois anos, desempenhando atividades propostas em seu
estatuto, sendo sua diretoria composta por pessoas idôneas,
que não recebem qualquer remuneração pelo exercício de seus
cargos.
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública de que se
reveste a entidade, esperamos a aprovação deste projeto de
lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.355/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Boa Vista, com sede no Município de
Jacuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Boa Vista, com sede no
Município de Jacuí.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1993.
Cóssimo Freitas
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais

de Boa Vista tem o objetivo primordial de trabalhar para o
desenvolvimento da produção agrícola e da pecuária na
região. Para tanto, propõe-se a promover o transporte, o
beneficiamento ou a industrialização da produção de seus
associados, além de assessorá-los na comercialização de
produtos e insumos.
A entidade tem, ainda, o propósito de manter serviços
próprios de assistência médica, dentária e pedagógica,
cooperando, dessa maneira, para o desenvolvimento social no
campo.
Verifica-se, também, que a associação oferece todos os
requisitos exigidos para que se possa declará-la de
utilidade pública, o que nos faz solicitar aos nobres
membros deste Poder Legislativo a aprovação do presente
projeto de lei.
- 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 NQ 1.356/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Frazão, com sede no Município de Jacui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Frazão, com sede no
Município de Jacui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1993.
Cóssimo Freitas
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais

de Frazão é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem
por objetivo a prestação de quaisquer serviços que possam
contribuir para o fomento e a racionalização das explorações
agropecuárias e para melhorar as condições de vida de seus
associados.
Para a consecução de seu objetivo, a entidade promove o
transporte, o beneficiamento e a industrialização da
produção. Mantém, ainda, serviços próprios de assistência
médica, dentária, recreativa e educacional.
Contribui, portanto, a associação, para o progresso da
coletividade, sendo merecedora da declaração de utilidade
pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.357/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Mato Dentro, com sede no Município de
Jacuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Mato Dentro, com sede no
Município de Jacui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1993.
Cóssimo Freitas
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais
de Mato Dentro é uma sociedade civil sem fins lucrativos,
que funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é formada
por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo exercício
de suas atividades.
A finalidade da associação é prestar serviços a seus
associados, contribuindo para o fomento e para a
racionalização das atividades agropecuárias. Ela contribui,
portanto, para a melhoria das condições de vida da
coletividade a que serve.
Por reunir todas as condições previstas em lei, a entidade

faz jus a ser declarada de utilidade pública.
- 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.
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PROJETO DE LEI NQ 1.358/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Buenos, com sede na localidade de
Buenos, Município de Jacui.
Á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Buenos, com sede na
localidade de Buenos, Município de Jacuí.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1993.
Cóssimo Freitas
Justificação: Á Associação dos Pequenos Produtores Rurais
de Buenos é uma entidade civil sem fins lucrativos e tem
como objetivo a promoção e o desenvolvimento das atividades
agropecuárias da região. Seu estatuto está regularmente
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, da Comarca de Jacui.
Tendo em vista o caráter de utilidade pública da entidade,
nada mais justo que a 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 NQ 1.359/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Beneméritos e
Amigos dos Municípios Mineiros - Asbam -, 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 Beneméritos e Amigos dos Municípios rineiros - Asbam -,
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 Reuniões. 27 de abril de 1993.
Paulo Pettersen
Justificação: Tendo por principio básico a luta por

conquistas sociais para o povo das diversas comunidades que
assiste, a Associação dos Beneméritos e Amigos dos
Municípios Mineiros - Ásbam - desempenha significativo papel
junto à população carente. Trata-se de uma entidade civil
sem fins lucrativos que sempre primou pelo bom atendimento a
seus assistidos.
A par dessas considerações e numa demonstração de

reconhecimento ao trabalho relevante empreendido pela
associação mencionada, espero a aprovação do presente
projeto de declaração de utilidade pública pelos nobres
pares desta Casa.
- 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.
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REQUERIMENTOS
No 4.230/93, do Deputado Marcos Helênio, em que pede sejam
solicitadas ao Secretário da Educação informações sobre o
número de extensões de séries concedidas a partir de 1990,
esclarecendo a quais escolas, em que localidades e qual a
demanda de ensino.
Ng 4.231/93, do Deputado Marcos Helênio, solicitando sejam
encaminhados ofícios ao Secretário do Planejamento e
Presidente do Conselho de Administração do CREDIREAL, ao
Secretário da Fazenda e ao Diretor-Presidente do citado
Banco, com o objetivo de obter dessas autoridades as
informações que menciona sobre servidores admitidos e
demitidos por aquela instituição entre julho de 1990 e abril
de 1993.
Ng 4.232/93, do Deputado Marcos Helénio, em que pede sejam
solicitadas ao Secretário da Educação as informações que
enumera, relacionadas aos municípios mineiros que apresentam
déficit de atendimento no ensino fundamental.
Ng 4.233/93, do Deputado Marcos Helênio, em que pleiteia

sejam solicitadas ao Secretário da Educação as informações
que menciona, relacionadas à política de distribuição de
bolsas de estudo desenvolvida no Estado nos anos de 1992 e
1993.
Ng 4.234/93, do Deputado Marcos Helênio, solicitando sejam
enviados aos Secretários da Educação e de Administração
ofícios nos quais se peçam as informações que menciona,
acerca dos imóveis de particulares utilizados pela
Secretaria da Educação. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.
Ng 4.235/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
construção de um ambulatório médico no Bairro do Baixão, no
Município de Campos Gerais.
No 4.236/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Trabalho com vistas à
construção de uma creche no Bairro do Baixão, no Município
de Campos Gerais. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação
Social
Ng 4.237/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
reforma e à ampliação da Escola Estadual de lQ e 2Q Grau
Professor Eduardo Ferreira Dias, no Município de Campos
Gerais. (- À Comissão de Educação.)
Ng 4.238/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
liberação de duas unidades odontológicas do tipo trailer
para atendimento à zona rural do Município de Campos Gerais.
Ng 4.239/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
liberação de uma ambulância para o Município de Campos
Gerais. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 4.240/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Ciência e Tecnologia e ao Presidente da CETEC com vistas ao
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desenvolvimento de pesquisas tecnológicas sobre a utilização
da energia solar para secagem de grãos.
No 4.241/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Recursos Minerais e aos Presidentes da CEMIG e da GASMIG com
vistas ao desenvolvimento de pesquisas tecnológicas sobre o
uso do gás combustível para secagem de grãos. (-
Distribuidos à Comissão de Ciência e Tecnologia.)
No 4.242/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
implantação de um Posto de Serviço de Telefonia Rural - PS -
na comunidade rural de Félix dos Santos, localizada no
trecho de li9açãio entre Passa-Tempo, Morro do Ferro e
Oliveira. (- A Comissão de Administração Pública.)
No 4.243/93. do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas à liberação dos recursos destinados à
aquisição de material para a cantina da Escola Estadual
Deputado Ilacy Pereira Lima, no Município de Belo Horizonte.
Ng 4.244/93. do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas à criação e implantação de uma unidade
de ensino superior no Município deOliveira. (- Distribuídos
à Comissão de Educação.)
Ng 4L245/93, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à cessão
de duas ambulâncias ao Município de São Tiago. (- A Comsisão
de Saúde e Ação Social
Ng 4.246/93, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
realização das obras necessárias à ligação asfáltica entre
os municípios de SãD Tiago e os municípios de Bom Sucesso e
Resende Costa.
Ng 4.247/93, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
implantação de terminal rodoviário na cidade de São Tiago.
(- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)
Do Deputado Milton Salles, solicitando seja destinada à
homenagem do Poder Legislativo ao ex-Deputado e professor
Wilmar Chaves a la parte da reunião ordinária do dia
12/5/93.
Do Deputado José Militão, solicitando que o Projeto de
Resolução no 1.223/93, da Mesa da Assembléia, tramite em
regime de urgência.
Do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado apelo

ao Ministro da Aeronáutica com vistas à construção de um
aeroporto no Município de São Gonçalo do Sapucai.
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja o
Projeto de Lei ng 1.334/93 apreciado pela Comissão de Saúde
e Ação Social.

COMUN 1 CAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Tarcísio Henriques (3).
Oradores Inscritos
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- Os Deputados Amilcar Padovani, Bonifácio Mourão, Márcio
Miranda, Geraldo Rezende, Roberto Carvalho, Ibrahlm Jacob,
José Militão e Antônio Carlos Pereira proferem discursos,
que serão publicados em outra edição.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
registrar a presença, neste Plenário, do nosso colega e
Secretário de Estado de Assuntos Municipais, Deputado Kernil
Kurnai ra.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à la parte, a
Presidência passa à 2 51 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 pelo Deputado
Tarcísio Henriques - falecimento da Sra. Alzira Gonçalves de
Paula Machado, do Sr. Emmanoel de Oliveira e do Sr.
Constâncio Ribeiro Fernandes, em Cataguases (Ciente. Oficie-
se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Mílton Salles,

em que solicita, nos termos do art. 23, parágrafo único, do
Regimento Interno, seja a la parte da reunião ordinária do
dia 12/5/93 destinada a homenagear o ex-Deputado e Prof.
Wilson Chaves. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o item XXII do art. 244 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado José Militão, em que solicita, nos
termos regimentais, que o Projeto de Resolução no 1.223/93,
da Mesa da Assembléia, tramite em regime de urgência. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Ambrósio Pinto - Sr. Presidente, verificando, de
plano, que não existe número regimental, eu pediria a V.
Exa. que fizesse a chamada para a recomposição de 'quorum'.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
convoca o Deputado Marcos Helênio para, nas funções de 1Q-
Secretário, proceder á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Procede à chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Não
há número para votação, mas o há para discussão.

2a Fase
O Sr. Presidente - Não havendo quorum" para a votação dos
demais requerimentos, 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, no lo turno, do Projeto de
Lei no 1.042/92, do Governador do Estado, que autoriza a
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doação de terrenos à Companhia de Habitação de Minas Gerais
- COHAB-MG. O projeto foi incluído em ordem do dia para os
fins do art. 288 do Regimento Interno.
Sobre a mesa oficio do Sr. Governador, contendo

requerimento em que solicita a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nQ 1.042/92- A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 244
do Regimento Interno.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 305/91, do
Deputado Gilmar Machado, que dispõe sobre a proibição de
intermediação de mão-de-obra e dá outras providências. O
parecer da Comissão de Justiça, concluindo pela

inconstitucionalidade do projeto, foi rejeitado pelo

Plenário. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer.
Nos termos do 2g do art. 147 do Regimento Interno, a
Presidência vai designar Relator em Plenário ao Deputado
Ronaldo Vasconceilos, que tem o prazo de 24 horas para
emitir seu parecer oral.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20h30min, e de amanhã, dia
28, às 9h30min e às 20h30rnin, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.260/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Amilcar Padovani, a proposição em
tela dispõe sobre a forma de pagamento de funcionários
públicos.
Publicado no Diário do Legislativo do dia 13/3/93, o
projeto foi encaminhado a esta comissão, para exame
preliminar, consoante o disposto no art 195, c/c o art.
103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição mineira de 1989, ao tratar das matérias de
iniciativa privativa, reservou ao Governador do Estado a
primazia na instauração do processo legislativo em assuntos
atinentes aos servidores públicos estaduais, inclusive no
tocante à sua remuneração. E o que se depreende do seu art.
66, III, b, que assim preceitua:
Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:
a) ............................................



456

b) a criação de cargo e função públicos da administração
direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes
Orçamentárias. (Grifo nosso.)
Ora, ao pretender autorizar o Chefe do Executivo Estadual a
escalonar, por fração quinzenal, o pagamento do vencimento
mensal devido a servidores públicos, a proposição sob
comento contrasta com o dispositivo constitucional acima
mencionado. Apenas o Governador do Estado tem a prerrogativa
de apresentar projeto de lei com vistas ao tratamento da
matéria em questão.
Por outro lado, há que se levar em consideração que é a
Secretaria da Fazenda, órgão da administração direta do
Poder Executivo, a instituição responsável pela arrecadação
dos tributos de competência do Estado, de onde provém o
dinheiro utilizado para o pagamento do funcionalismo. Essa
arrecadação obedece, necessariamente, a determinados
critérios estipulados pela referida Secretaria, e é em
função desses parâmetros que o pagamento é efetuado, de
modo a garantir o cumprimento dos compromissos do poder
público.
Os atos relativos á arrecadação e à forma de pagamento do
servidor público constituem matéria pertinente à atividade
e à organização do Poder Executivo, de acordo com o disposto
no art. 90, XIV, da Carta mineira. Ainda que o assunto não
fosse objeto de tratamento por lei em sentido formal e
material, somente o titular do Poder Executivo teria
competência para regular a matéria, por meio de ato adminis-
trativo de caráter normativo.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela inconstitucio-

nalidade do Projeto de Lei no 1.260/93.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator -
Francisco Ramalho - Maria José Haueisen - Geraldo Rezende.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 3.844/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o requerimento em
tela propõe a concessão de isenção do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - ITCD - nos casos de doação de bens imóveis para
associações desportivas, educacionais, comunitárias e
religiosas, desde que sejam de utilidade pública, não tendo
diretorias remuneradas.
Cumpridas as formalidades regimentais, passamos a emitir

parecer sobre a matéria.
Fundamentação

E de observar que todo e qualquer benefício fiscal relativo
ao ITCD é de competência privativa do Executivo, conforme o
disposto na Constituição Estadual, art. 10, XV, a. No
entanto, de acordo com o art. 61, III, da Lei Maior
Estadual, a Assembléia Legislativa poderá dispor sobre a
matéria, na dependência de sanção do Governador. Portanto,
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não existem óbices à aprovação do requerimento em epígrafe,
inclusive sob o ângulo orçamentário, uma vez que é
praticamente nulo o efeito da concessão de isenção pleiteada
sobre a arrecadação estadual

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Requerimento no 3.844/93, na forma do seguinte substitutivo.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO REQUERIMENTO Ng 3.844/93
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , na forma
regimental, seja formulado veemente apelo aos Exmos Srs.
Governador do Estado e Secretário de Estado da Fazenda, para
que seja concedida isenção do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD
-, nos casos de doação de bens imóveis para associações
desportivas, educacionais, comunitárias e religiosas, desde
que estas sejam consideradas de utilidade pública e que não
tenham diretorias remuneradas.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
José Renato, Relator.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS
EM REUNIÕES ANTERIORES

363a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/4/93 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, distinto e seleto público que nos vê e que
nos ouve, representantes da imprensa, que minhas primeiras
palavras sejam para cumprimentar a todos, desejando uma
feliz Páscoa.
A Fundação Caio Martins - FUCAM - é instituição modelar
para assistência a menores sem lar, condição que vem
sustentando há 45 anos. Como em todos os casos de natureza
semelhante, a FUCAM sobrevive a continuas dificuldades, que
fustigam os administradores com o gládio da inviabilidade
financeira.
Já que nossa Casa tem o dever de zelar pelo bom nível da
atuação governamental junto ao povo de Minas, estou aqui
para exortar os companheiros de lida parlamentar no sentido
de se acionar a Assembléia Legislativa para que ela, por si
e por suas influências, se incorpore ao movimento para
possibilitar à FUCAM o efetivo amparo ás crianças carentes.
Pelos relatos da História, a mestra da vida, podemos

conhecer a filosofia e o trabalho dessa fundação, que honra
e dignifica a própria história de Minas Gerais, tão altos
são os seus merecimentos nos campos da solidariedade cristã
e da justiça social.
No ano de 1948, um grupo de sensíveis baluartes da Policia

Militar, liderado pelo então Major Manoel José de Almeida,
tomou a iniciativa de contribuir para amenizar o sempre
crucial problema do menor desamparado. Além do pensamento
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humanitário, orientava-o o soberano princípio de que a ação
preventiva deve anteceder a atividade repressiva, de forma
que esta possa tornar-se desnecessária ante os efeitos da
perfeita implantação da medida inicial.
Logo que apresentados os planos que buscavam implementar

soluções para aquele problema social, o Palácio da Liberdade
respondeu à altura, como era de esperar, já que seu
ocupante, era, simplesmente, Mílton Campos.
O Decreto Estadual no 2.465, de 5/1/48, instituía a Granja-
Escola Caio Martins, que em 10/12/74, pela Lei no 6.514,
passaria à natureza de fundação.
A Fazenda Santa Teresa, em Esmeraldas, era destinada pela
Polícia Militar à remonta e à criação de cavalos. Destinação
melhor poderia ser-lhe dada, pensou o Major Manoel de
Almeida. E, a partir de seu pensamento luminoso, a antiga
fazenda ganhou a histórica função de servir de abrigo a 18
crianças recolhidas em Belo Horizonte e adjacências. Um
paiol se transformou em casa, lugar que a sensibilidade dos
pioneiros logo se encarregou de converter em lar.
Era o começo da FUCAM, tão grandiosa em seus méritos quanto
necessitada de auxílios que lhe permitissem superar os
problemas surgidos no ritmo de seu próprio crescimento.
Os princípios que norteiam a ação pedagógica da FUCAM são

os mesmos que nasceram com a entidade, porque, baseando-se
em conceitos imunes à ação do tempo, o fluir dos anos
consolida-os, purificando a essência que lhes confere vida e
razão.
O. Márcia de Souza Almeida, viúva do desbravador Manoel
José de Almeida e atual presidente da Caio Martins, fez à
imprensa um depoimento deveras esclarecedor sobre os
propósitos da Fundação: Desde o inicio tivemos a
preocupação de não fazer um depósito de menores e, sim, um
lugar onde eles pudessem se sentir em casa.
Essa idéia de 'casa' é levada a sério pelos dirigentes da
FUCAM. Uma das características mais notáveis é a de não
haver muros, grades ou cercas. Afinal, as crianças estão em
sua casa, e casa, na mais perfeita acepção, é lugar para
onde se deve ir e onde se deve ficar, e do qual jamais se há
de querer fugir.
Os núcleos desse educandário não abrigam detentos. Os seus
limites com o mundo exterior não diferem dos que são
vivenciados pelos nossos filhos porque aquelas crianças, em
última análise, sendo filhos da sociedade, são também nossos
filhos.
Admitidos como membros de uma família, a imensa família
caiomartiniana, os menores são tratados de forma a não
sofrerem o estigma de sua origem. Por isso, às vezes melhor
que em famílias formalmente constituídas, as crianças são
admiravelmente iniciadas no trabalho, de modo a senti-lo tal
qual Gibran o concebeu no primoroso "O Profeta": "O trabalho
é o amor feito visível".
Vejamos que exemplar lição de vida: a FUCAM é praticamente
auto-suficiente na produção de arroz, feijão, milho, soja,
mandioca e horticultura em geral. Além disso, desenvolve
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criação de bovinos, sumos, aves, peixes, coelhos, abelhas.
Também está capacitada a prestar serviços de mecânica,
carpintaria, eletricidade, construção civil, contabilidade,

farmácia, escritório, almoxarifado, alfaiataria e

artesanato.
Só existe um meio legitimo para ganhar dinheiro: o
trabalho. Essa frase de Alexandre Dumas Filho poderia
figurar como lema da Fundação Caio Martins, porque o
trabalho é um bíblico modo de ver a vida, e de nela se
comportar segundo as convicções dos que vivem naquela Casa
ou a ela se consagram.
Mas nem só de trabalho e estudo vive aquela pequena gente

da Caio Martins. Há campo de futebol, igreja e outros locais
congêneres: folguedos para o corpo, arejamento para o
espirito. Ali a criança cumpre as etapas da infância e,
suavemente, ingressa no mundo adulto, apta a desempenhar os
papéis do cidadão.
E forçoso buscar, novamente, comparação com outras áreas da
sociedade, especialmente investigando as classes
privilegiadas. Será inevitável, entre essas, que as crianças
se tornem cidadãos íntegros, operosos construtores da
perfeita relação entre as pessoas, ativos agentes da
ascendência social?
Com todo o aparato de facilidades, as crianças bem-nascidas

clamam por condições cada vez mais sofisticadas,
simplesmente porque o mundo se faz mais exigente. A
amarelinha, o pião, o estilingue, o parte-queijo, o boca-de-
forno, brincadeiras que tomavam o tempo e faziam o lazer das
crianças antigas, nada são perante a parafernália dos jogos
eletrônicos.
O desnível entre as crianças de um e de outro mundo, hoje,

é muito mais contundente. No entanto, quando se tem sobre os
olhos o filtro que permite a límpida visão da realidade,
menos traumática fica a convivência com sonhos exorbitantes,
evitando assim a distorção dos conceitos que conduzem à
inadaptação para a vida.
Nunca será demasiado elogiar o trabalho da Fundação Caio

Martins em favor da criança necessitada. Ao longo desses 45
anos de atividade, nada menos que 30 mil almas conheceram um
lar, lar que a sociedade lhes havia negado.
Suprindo a falta do lar natural, a fundação deu afeto e
instrução, proporcionou carinho e informação, harmonizou
sentimento e ação e, não por outra razão, seus ex-alunos não
freqüentam as terríveis páginas policiais da imprensa.
Depois do núcleo de Esmeraldas, em 1948, a FUCAM criou os

de Buritizeiros, em 1952, Juvenilia, em 1953. São Francisco
e Januária, em 1956, e Urucuia, em 1957.
o número de crianças que atualmente vivem sob a orientação
da Caio Martins é de grande proporção: são 4.000 ao todo.
Com a crescente necessidade, como ficará o futuro? Esse é
problema que a sociedade precisa resolver. E, para isso, que
venham todas e quaisquer razões: humana, religiosa, social e
até a egoísta pretensão de não se ter marginais à volta. O
caso é complexo; por isso não exclui ninguém.
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Por um lado, vemos a marginália se desenvolver. Por outro,
a Caio Martins programar um mundo melhor. Para se ter idéia
do que a fundação pode fazer, basta saber que um verdadeiro
exército de profissionais bem - sucedidos teve formação
humana e intelectual na FUCAM: advogados e padeiros;
professores e eletricistas; engenheiros e carpinteiros;
padres e serralheiros; políticos e sapateiros.
Além de obterem sucesso aqui fora, ex-alunos compõem 80% da
estrutura administrativa e pedagógica da fundação.
Espontaneamente, esses moços procuram a Caio Martins para
oferecer serviço à sua casa, absolutamente ao feitio dos
melhores filhos, aqueles filhos exemplares que voltam para
amparar a família.
No dia 19/12/38, duas composições ferroviárias se chocaram
na Mantiqueira. Muitas vítimas. Quando médicos, enfermeiros
e voluntários atendiam a uma dessas vítimas, dela ouviram
frase estóica: O escoteiro caminha com as próprias pernas.
E, depois, recomendação altruísta: Cuidem primeiro dos que
estão piores. Voltando ao escoteiro ferido, nada mais havia
a fazer: Caio Martins morria.
O Rio de Janeiro se antecipou em prestar homenagem ao bravo
lobinho, dando seu nome a um estádio de futebol. Minas veio
a seguir, batizando essa filantrópica sociedade com o nome
daquele menino que, antes de si, pensou em seus semelhantes.
Nobres companheiros da Assembléia Legislativa, Caio Martins
perdeu a vida por se dispor a ajudar os outros. Tão menos
custosa é nossa missão! Primeiramente, devemos saber que
existe a Fundação Caio Martins, que ela se responsabiliza
pela assistência a milhares de menores sem lar, que essas
crianças recebem orientação exemplar, que o Estado e o Pais
dormirão mais tranqüilos ao saber que, fora da família de
origem, menores estão bem assistidos e, ao invés de ag"edir
os bem situados, eles participarão do trabalho conjunto de
levar a sociedade a patamares de melhor harmonia social
O que fazer? Há muito a fazer, a começar, agora, por duas
campanhas: conquistar verbas para manutenção e
desenvolvimento das unidades já existentes, enquanto se
conseguem recursos para a implantação da casa-sede em Belo
Horizonte. Para isso a fundação já tem um terreno de
5.880m2, na Betânia, bem como o projeto para a edificação. O
resto precisa ficar por nossa conta, e, por conta da
sociedade.
Resta dizer que qualquer oportunidade de falar com a

presidenta D. Márcia de Souza Almeida é uma experiência que,
no mínimo, emociona. Essa grande senhora, cultivadora das
melhores tradições mineiras, oferece um semblante que chega
a provocar, no intimo das pessoas, um sentimento que tanto
liberta o homem quanto o arremete para a defesa das grandes
causas.
A Fundação Caio Martins é magnífica oportunidade para que a
sociedade faça alguma coisa pelo menor abandonado. Sendo
parlamentar e pessoa de estreitas relações com o Norte de
Minas, dou testemunho do trabalho altamente meritório dos
caiomartinianos, pelo que, novamente e com a mais viva
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emoção , peço que a Assembléia Legislativa tome providências
que ajudem a Fundação Caio Martins a fazer o bem sobre a
face da terra.
Sr. Presidente, apresentamos, em seguida, o seguinte
requerimento:
O Deputado que este subscreve vem requerer a V. Exa. . na
forma regimental, que seja constituída, na Assembléia, uma
comissão de representação, formada por Deputados, para
conhecer "in loco" a verdadeira situação e as instalações da
Fundação Educacional Caio Martins.
Como justificação, apresento o pronunciamento que acabo de
fazer. Muito obrigado.

363a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/4/93 pelo

Deputado Ibrahim Jacob
O Deputado Ibrahm Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, há alguns dias apresentei a este
Plenário um projeto de lei que recebeu o no 1.330/93. Hoje,
voltamos a esta tribuna para relatar o seu conteúdo. (- Lê o
Projeto de Lei ng 1.330/93, que foi publicado no Diário do
Legislativo' do dia 13/4/93.)

363a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/4/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
distinta galeria, a minha presença, hoje, nesta tribuna, é
para discutir a respeito do plebiscito que teremos no
próximo dia 21 deste mês.
Lamentavelmente, as propagandas veiculadas pelas rádios e
TV5 têm debatido em cima de alguns pressupostos, numa
tentativa de vender produtos e não de mostrar o que foi
registrado no Congresso Nacional como proposta das três
frentes que foram montadas.
Agora, o meu objetivo é tentar esclarecer as propostas da
Frente Parlamentar Republicana Presidencialista. De fato, o
que estamos propondo? Como todos sabem, as frentes foram
constituídas e fizeram suas propostas, conseguindo avançar
em alguns aspectos, mas não conseguiram, evidentemente,
chegar a uma totalidade relativamente aquilo que cada um
quer. Fatalmente, há questões que vão para a disputa, na
reforma da Constituição.
Nós, da Frente Parlamentar Republicana Presidencialista
queremos dizer que, em primeiro lugar, defendemos a
república, porque entendemos que ela foi uma conquista e um
avanço da humanidade, por definir, mediante votação, aquelas
pessoas que vão administrar e dirigir o País, terminando com
aquela idéia inicial, anterior à monarquia, de que o poder
vinha dos deuses e, depois, colocando um fim no poder
hereditário. Entendemos que a forma mais correta é a forma
republicana, quando a população, através da consulta direta,
define o seu governante e, ao mesmo tempo, criticamos a
visão da Frente Monarquista Parlamentarista de que é preciso
criar um quarto poder e de que é necessária a instituição do
poder moderador.
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Hoje, temos a certeza de que temos outros mecanismos mais
democráticos de consulta e participação popular e de que a
figura de uma pessoa, no caso a do rei, exercendo esse mesmo
poder, foge a esse principio.
Quanto ao sistema, esclareço que apenas os
presidencialistas têm propostas para melhorar e aperfeiçoar
o sistema que já temos no País. Entendemos, ainda, que não
devemos responsabilizar o Presidente por todos os problemas.
Queremos deixar claro que a república passou por vários
processos difíceis, inclusive pela ditadura militar. Mas,as
ditaduras acontecem em qualquer sistema, como já aconteceu
no inicio do século, na Europa, com o nazismo e o fascismo
acompanhando o parlamentarismo.
O que queremos dizer é que precisamos avançar no
aperfeiçoamento do sistema presidencialista. Nós queremos
alterar, aprofundar a participação do Congresso e a
popular. Por isso, vou enumerar 12 pontos de consenso entre
nós, no que se refere ao aperfeiçoamento do sistema
presidencialista:
1 . independência e separação dos Poderes (Executivo,

Legislativo e Judiciário); equilíbrio entre os órgãos do
Estado;
2 . Presidente da República a enfeixar a Chefia do Estado e

a do Governo;
3. mandato de quatro anos de Presidente da República,
eleito através de voto direto e secreto, em eleições
coincidentes com as dos membros do Congresso Nacional e dos
Governadores dos Estados;
4 . nomeação e demissão dos Ministros de Estado pelo

Presidente da República;
5 . controle das ações do Presidente da República pelo

Congresso Nacional, através do impeachment, da
fiscalização do Poder Executivo pelas comissões
parlamentares de inquérito - CPIs -, dos requerimentos de
informações e da convocação dos Ministros para deporem no
plenário e nas comissões;
6 . responsabilização criminal dos Ministros quando
praticarem desvios de conduta ou deixarem de atender a
convocações do Congresso Nacional
7 . reforço do papel do Tribunal de Contas da União no que

se refere ao exame das despesas públicas;
8 . limitação da participação do Poder Executivo na

proposição de leis;
9 . sustação dos atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentador ou dos limites da
delegação legislativa dada pelo Congresso Nacional
10 . aumento do poder constitucional de controle e

fiscalização do Congresso Nacional sobre as finanças
públicas e a execução orçamentária;
11 . existência da Ouvidoria-Geral da República para

encaminhamento criterioso de reclamações administrativas de
qualquer cidadão contra atos e atividades dos três Poderes
(não apenas do Poder Executivo) e determinação
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constitucional de apuração obrigatória das reclamações

formuladas;
12 . fortalecimento da Federação mediante novas

competências dos Estados e dos Municípios, no campo da
iniciativa das leis, com redução das competências da União,
em relação às unidades federadas.
Ressalto que, com relação ao oitavo item, já conseguimos

chegar a um acordo relativamente à condição de a Presidência
da República só poder decretar medida provisória em casos
excepcionais.
Essas são algumas propostas da Frente Parlamentar
Republicana Presidencialista. São essas questões que o povo
deveria estar debatendo, e é, exatamente, avaliando as
propostas da Frente Parlamentarista Ulisses Guimarães e da
Frente Monárquica que devemos travar os debates.
Conclamamos os companheiros parlamentaristas e os
monarquistas para debatermos propostas concretas, claras e
objetivas, para que possamos sair dos chavões que,
infelizmente, entraram nos programas de televisão. Estamos
assistindo a um verdadeiro marketing, como se estivessem
colocando produtos à venda, e não a um debate a respeito de
projetos e propostas concretas. Nós, presidencialistas,
queremos o debate e dele não temos medo. Mas queremos fazê-
lo com propostas concretas, para, na revisão constitucional,
sermos coerentes com nosso ponto de vista, sempre a favor do
povo.
Para concluir, quero conclamar todos os companheiros para
um debate referente à revisão da Constituição. No próximo
final de semana, estaremos em Uberlândia, lançando um
movimento para adiarmos a revisão constitucional, cogitada
para agora, transferindo-a para 1995. E por quê? Primeiro, a
Constituição estabelece que a revisão vai acontecer cinco
anos depois de sua promulgação. Não diz que deve ser no
primeiro dia após o complemento dos cinco anos. Segundo,
esse Congresso não tem legitimidade, hoje, para fazer a
revisão constitucional, pois a maioria desse Congresso é
parlamentarista, e, lamentavelmente, os parlamentaristas do
Congresso não querem aceitar a vontade democrática da
maioria do povo, que está sendo expressa através de
pesquisas e será expressa no dia 21 de abril, através do
voto.
Assim, os parlamentaristas vão querer passar por cima de
uma deliberação soberana do povo, tentando fazer da
Constituição uma Constituição parlamentarista e não aquilo
que é da vontade da maioria, que é presidencialista. Por
isso, entendemos que esse Congresso não deve fazer a revisão
da Constituição, mas, sim, o próximo Congresso, que terá
maior legitimidade, porque, no próximo ano, teremos eleições
gerais.
Quanto ao projeto da reforma constitucional, quero dizer
que, já tendo claros os modelos do sistema e da forma de
governo, poderemos aprofundar os debates, a fim de acabar
com o poder imperial do Presidente, definir as
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responsabilidades do Congresso e garantir, de fato, maior
participação e democratização.
Isto, sim, é o que o Brasil precisa: aperfeiçoar o sistema

que nós temos - o sistema presidencialista -, mas não manter
o presidencialismo que temos hoje. E uma inverdade os
parlamentaristas dizerem que só eles querem a reforma. Nós
também queremos. Mas queremos com responsabilidade, com
seriedade, baseando-nos em propostas concretas e claras e
não apenas em algumas idéias utópicas.

363a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/4/93 pelo

Deputado Ivo José
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, companheiros das galerias e da imprensa, estamos
de pleno acordo com as palavras do companheiro Deputado
Gilmar Machado.
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, infelizmente, as medidas
antipopulares adotadas no Governo corrupto do Sr. Collor de
Mello ainda trazem conseqüências danosas a quase todos os
setores da economia e, principalmente, aos trabalhadores
urbanos e rurais. Também infelizmente ainda não houve
empenho do seu sucessor, Itamar Franco, em corrigi-las de
forma a apaziguar o sofrimento de grande parte da população
brasileira.
De uma forma injusta e abusando de sua autoridade como
Presidente da Nação, o Sr. Collor de Mello, sob a
justificação de que estava "caçando marajás, colocou
literalmente na rua mais de 2 mil empregados de estatais, a
maioria deles pais de família que dependiam exclusivamente
desse emprego e que dedicaram anos de suas vidas ao serviço
público.
Atrás de c--ida marajá demitido (que foram muito poucos),
Coilor de Mello fazia uso de sua autoridade para demitir
trabalhadores dedicados, mal remunerados, pessoas que
estavam a poucos anos da aposentadoria, que gozavam de algum
tipo de estabilidade previsto em legislação, espalhando a
apreensão e o desânimo entre os funcionários públicos e
prejudicando mais ainda o atendimento à população.
Os trabalhadores de estatais foram execrados publicamente,
humilhados na sua condição de servidores públicos como se
fossem culpados pela situação de miséria do Pais. Foram
culpados até mesmo pelas dívidas externa e interna, como se
isso não fosse o resultado da irresponsabilidade de governos
anteriores, que optaram pela submissão aos Bancos
internacionais ao responderem pelos interesses da Nação.
Os funcionários das estatais serviram de bode expiatório de
um Governo que promovia a corrupção desenfreada, que
permitia o tráfico de influências, e, enfim, que enterrava o
Pais num mar de lama sem proporções. Portanto, Srs.
Deputados e Deputadas, foram cometidas injustiças durante um
processo de credibilidade duvidosa, sem critérios e
conduzido por um Governo de cujas atrocidades hoje sabemos a
dimensão.
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Reparamos o erro em relação ao Governo ao realizar o
afastamento de Collor de Mello. Agora precisamos partir para
a devida punição, dele e de toda a sua gangue, para reparar
os erros cometidos. E um deles, que, sem dúvida, teve
drásticas conseqüências sociais, foi a demissão desses
servidores das estatais. Todos nós sabemos que não houve
enxugamento nessas empresas. Foram promovidas novas
contratações, e o quadro de pessoal é, praticamente, o
mesmo. Por que, então, apenas alguns devem sofrer? E por que
seremos complacentes com as medidas adotadas num Governo
desmascarado pela sociedade por seus atos corruptos?
Corrigir esses erros cometidos durante o Governo anterior
nada mais é do que fazer prevalecer os direitos
fundamentais do cidadão.
Por isso, Srs. Deputados, estamos aqui hoje com uma
comissão dos demitidos das estatais, que vêm a esta
Assembléia Legislativa em busca de apoio, da solidariedade
dos Srs. Deputados, para resgatar o seu direito legítimo ao
emprego.
Esperamos contar com o apoio de cada parlamentar, pois
todos nós compartilhamos da mesma opinião sobre o Governo
Coilor de Mello, e temos a certeza de que os erros cometidos
por esse senhor devem ser apagados de nossa história, para
que desse período fique apenas a lembrança de um povo que
vem conquistando a soberania por meio da união e de sua
própria força. Um povo que exige respeito e não compartilha
com injustiças. Estes demitidos esperam de nós a
solidariedade, para que seja feita a justiça. Não vamos
decepcioná-los.
Para concluir, informamos que o Governo Itamar já assinou a
anistia aos demitidos no Plano Collor. Esperamos que não
fique apenas no pape'. Que essa anistia seja viabilizada na
prática e reconduza os trabalhadores aos seus locais de
trabalho, como é de seu direito. Muito obrigado.

363a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/4/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colegas
Deputados, pessoas presentes nas galerias, gostaríamos de,
mais uma vez, depois de repetidas vezes, cobrar do
Governador Hélio Garcia uma postura, no mínimo responsável,
diante dessa greve que já ultrapassa os 30 dias. Temos mais
de 420 cidades mineiras com professores parados e alunos sem
aulas.
A fiscalização do Estado está parada em 100%. Não sei se os
senhores viram nos jornais de hoje o relatório sobre a
arrecadação de ICMS. Esse relatório aponta um crescimento
real da produção do País no ano passado. O Rio de Janeiro
teve um crescimento real de arrecadação; São Paulo também
teve um crescimento na arrecadação, e Minas Gerais teve um
decréscimo na arrecadação de mais de 6% em função da greve
da fiscalização. Isso compromete o Estado e compromete a
administração pública.
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Estamos vendo, por parte do Governo, o silêncio e a velha
tentativa de se tratar o movimento reivindicatório com base
no porrete, no porrete da falta de diálogo e da falta de
negociações sérias.
Gostaríamos de cobrar, mais uma vez, do Governo, uma
postura e um posicionamento sério, que abra o processo de
negociação. E um absurdo, depois de 30 dias, o Governo
sequer ter tentado dar uma solução para um processo decente
de negociação.
Gostaria, também, de cobrar uma resposta do Governo do
Estado, particularmente do Secretário da Fazenda, com
relação a uma denúncia que fizemos desta tribuna, a respeito
dos privilégios fiscais concedidos à FIAT Automóveis. O
Governo ficou de se pronunciar ontem ou, no mais tardar,
hoje. A nossa Bancada, independente da resposta pela
convicção e pela análise jurídica de que Governo está
cometendo ilegalidades flagrantes, com prejuízos absurdos
para o Estado - já está com uma ação judicial. Mas o Governo
tem, no mínimo, de dar a resposta que prometeu.
Gostaríamos de dizer também que é um absurdo o Governo
continuar agindo irresponsavelmente com relação à situação
do funcionalismo público. Hoje o Governo enviou a esta Casa
um projeto relativo a área saúde. E o primeiro plano de
carreira que chega á Assembléia Legislativa com relação à
reformulação da Secretaria de Saúde. O que precisamos é de
uma situação global no Estado para todos os setores da
administração pública.
Por último, queremos cobrar da Secretaria de Administração

o encaminhamento da proposta de anistia para os servidores
que foram demitidos em função de perseguições políticas.
Queremos cobrar uma agilização no julgamento e na decisão
sobre esse processo . Muito obrigado.

364g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 14/4/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcellos
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, senhores assessores,
representantes da imprensa, senhores presentes nas galerias,
nós participamos, há alguns dias, de um encontro, na cidade
de Carangola, onde foi aprovada uma moção a S. Exa. o
Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia. Gostaríamos de pedir
paciência aos Srs. Deputados para que, desta tribuna, como
representante que somos de uma parcela, ainda que pequena,
da população de Carangola e de cidades circunvizinhas,
pudéssemos ler a referida moção, na íntegra, para
conhecimento dos Srs. Deputados e de S. Exa. , o Governador
do Estado.
E o seguinte o teor da mensagem: ( Lê:)
"Moção ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais,

Dr. Hélio Garcia
Sr. Governador, os Prefeitos e os participantes da 1
Jornada de Municípios da Microrregião de Carangola, reunidos
naquela cidade, em 20/3/93, para trocarem experiências entre
si e com os funcionários especializados da administração do
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Estado e das Prefeituras e para buscarem formas de tornarem
as administrações municipais mais objetivas e voltadas para
o desenvolvimento da região, consideraram que, entre as
grandes preocupações da região, destacadas por inúmeros
participantes do Encontro Regional dos Prefeitos, está a
agilização do processo de implantação da Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG -, criada pela Constituição de
1989 e que foi considerada ponto importante do programa de
Governo de V. Exa.
Entre as unidades que optaram por fazer parte da referida
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - está a
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Carangola, que serve a uma extensa região da Zona da Mata,
abrangendo cerca de 89 municípios de regiões vizinhas e até
de outros Estados.
A implantação da Universidade do Estado de Minas Gerais em
Carangola será, portanto, um instrumento fundamental para a
formação de recursos humanos de que tanto carece o nosso
interior.
A efetivação da referida universidade e a absorção das
unidades pleiteantes é uma importante reivindicação das
populações interioranas, de quem nos fazemos porta-voz.
Especificamente, solicitamos:
- Inclusão na Constituição do Estado de Minas Gerais de

um percentual fixo para o financiamento básico da
Universidade do Estado. O Estado de São Paulo destina 9% do
ICMS para seu sistema de ensino superior, além de 1% para a
Fundação de Amparo ã Pesquisa de São Paulo - FARPESP -, e
25% para o ensino básico.
2 - Envio imediato à Assembléia Legislativa de mensagem com

o projeto de lei que determina a estratégia de absorção das
unidades optantes. Esse projeto, elaborado pela reitoria da
UEMG, encontra-se em estudos finais pela SEPLAN-MG, pela
Secretaria da Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.
3 - Liberação das verbas orçamentárias de 1993 para
melhoria das bibliotecas e dos laboratórios das unidades
optantes e, também, de bolsas de estudos. Essas verbas,
ainda que poucas e insuficientes, virão trazer um alento aos
alunos e professores que a esta altura já demonstram
cansaço e desalento em face da lentidão do processo.
4 - A declaração e a presença firme do Governo no processo
de efetivação da UEMG, um dos projetos mais importantes do
Governo Hélio Garcia e que, a despeito dos ingentes esforços
da reitoria, reconhecidos por nós e por toda a comunidade
mineira, vem encontrando dificuldades quase insuperáveis
para concretizar-se.
5 - Finalmente, a Zona da Mata e regiões vizinhas, a quem
Minas Gerais e o Brasil tanto devem por sua cultura, seu
civismo e sua história, conta com a Universidade como real
instrumento de interiorização do desenvolvimento e resgate
de sua presença econômica, social e política no Estado e no
Brasil
Estamos seguros de que V. Exa. levará em conta estas
importantes reivindicações."
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Assinam este documento os Prefeitos, os Vice-Prefeitos, os
Vereadores e lideranças diversas presentes nesse encontro
realizado na cidade de Carangola. Lá estiveram, também, os
nossos colegas majoritários naquela cidade, Deputados Paulo
Pettersen e Sebastião Costa
Sr. Presidente, queremos, com este documento, chamar a
atenção desta Casa para que todos trabalhemos para que o
Governo do Estado caminhe para a implantação da nossa
Universidade do Estado de Minas Gerais. E preciso agilizar
esse processo, principalmente no que se refere ao projeto de
lei, já preparado pela reitoria da Universidade e em
discussão na Secretaria do Planejamento.
Gostaríamos que fosse agilizada a sua remessa a esta Casa
para discussão e votação e, também, que fosse liberada uma
verba orçamentária de cerca de um bilhão de cruzeiros para
cada uma das unidades optantes. Muito obrigado.

364g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 14/4/93 pelo

Deputado Ermano Batista
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, distinta galeria, ocupo esta
tribuna com inusitado prazer, mas atendendo também á
orientação da Executiva Estadual do Partido Liberal e da sua
Bancada nesta Casa, como Líder, para registrar nossos
sinceros e efusivos elogios a S. Exa. o Dr. Hélio Garcia,
Governador do Estado, pela feliz, inteligente e acertada
escolha ao convocar o Dr. Francisco Salles Dias Horta para
ocupar uma das vice-presidências do CREDIREAL.
Com esse gesto, mostrou S. Exa., o Governador, que deseja,
passada a procela, fazer retornar aos trilhos, com a máxima
segurança e firmeza, aquele Banco que tantos e relevantes
serviços tem prestado ao Estado de Minas Gerais.
A força motriz, o eixo central, a alma do Banco assenta-se,
além da presidência, é Óbvio, naquela diretoria. Ninguém
melhor que o Dr. Francisco Horta para o exercício dessa
função, pois é homem de comprovada experiência, de
incontestável reputação, de inteligência privilegiada e de
moral refratária.
O Dr. Francisco Horta construiu um patrimônio respeitável e
sólido, a partir do nada, mas ao longo de cinco décadas bem
trabalhadas e suadas. Se me permitem, digo, sem medo de
cometer exageros, que Chico Horta - assim ele é conhecido
entre seus amigos - é a marca registrada da dedicação, da
perseverança e da eficiência. Mas, de todas essas
inquestionáveis qualidades que lhe moldam a personalidade e
lhe ornam o caráter, a que mais se acentua é, sem dúvida, a
sua condição de pai extremoso, marido dedicado e amigo leal.
O Partido Liberal congratula-se, por conseguinte, com o Sr.
Governador do Estado por esta feliz escolha e, ao mesmo
tempo, exalta o desprendimento do Dr. Francisco Horta por
aceitar o desafio e o convite para o trabalho. Parabéns aos
dois. Minas vai agradecer. Muito obrigado.

364a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 14/4/93 pelo
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Deputado Edward Abreu
O Deputado Edward Abreu* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, distinta galeria, ao assumir pela primeira
vez esta tribuna, quero externar meus agradecimentos a todos
os meus pares, principalmente àqueles que integram a Bancada
do meu partido, o PTB. Esse agradecimento é extensivo a
todos os funcionários desta Casa, pelo apoio e pelas
manifestações de apreço com que fui distinguido quando aqui
cheguei.
O assunto que me traz hoje a esta tribuna é o plebiscito do

dia 21 próximo.
Corroborando antiga tese do sociólogo francês Roger
Bastide, o Brasil continua sendo, lastimavelmente, um pais
de contrastes monumentais.
Hoje, com a campanha do plebiscito nas ruas, até parece que

os maiores problemas contemporâneos do nosso País não são a
fome, o analfabetismo e o desemprego, mas a forma e o
sistema de governo.
Diariamente, usando intensamente os meios de comunicação
social, monarquia e república, de um lado, parlamentarismo e
presidencialismo, do outro, se enfrentam, enquanto a grande
maioria da Nação a tudo assiste, impotente, sem nada
entender e nem saber o que esse tipo de opção tem a ver com
seu destino.
Tenho para mim, Sr. Presidente, que o atraso ou o
desenvolvimento de um País pouco tem a ver com a forma e
sistema de governo que ele adota. Há países que funcionam
plenamente sob o regime presidencialista, como há aqueles
que, geridos pelo mesmo regime, registram graves problemas
de estabilidade econômica e social. O mesmo se pode dizer
com relação aos países que abraçaram o parlamentarismo, seja
na forma monárquica, seja na forma republicana.
Creio. Srs. Deputados, que o problema crucial do exercício
da atividade governamental está nos homens e não, nas
instituições. E o Brasil, com o impedimento do ex-Presidente
Collor, acaba de nos oferecer, por meio de um espetáculo que
surpreendeu o mundo, uma das provas mais evidentes dessa
verdade.
Sob o presidencialismo, numa terra onde a restauração das
práticas democráticas é tão recente, o Brasil escudou-se na
mobilização da sociedade e expulsou do poder um bando de
usurpadores.
Há quem diga, como fez publicamente o Deputado José Serra,
que o impedimento de Collor foi produto da rebeldia de um
irmão exaltado e do gesto heróico de um motorista. O nobre
Deputado José Serra, que tem registrado uma respeitável
'performance na vida política nacional, certamente não foi
feliz nesse diagnóstico, que subestima e deslustra as nossas
instituições. A saída de Collor não só demonstrou, aos olhos
do mundo, que o regime republicano e o sistema presiden-
cialista possuem capacitação técnica, política e jurídica
para prover a defesa da sociedade, mas também serviu para
tornar o Brasil mais respeitado como nação civilizada na
comunidade internacional
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Por que, então, se cogita de mudar a forma e o sistema de
governo no Brasil, Srs. Deputados? Por que não investir na
sedimentação do presidencialismo, depurando o processo
eleitoral, jogando no fortalecimento das organizações
partidárias, votando reformas que permitam ao Poder
Judiciário distribuir uma justiça de melhor qualidade?
As respostas para tais indagações são mais simples do que

muita gente pensa. O que querem em essência, Sr. Presidente,
é utilizar o parlamentarismo como pretexto para manter a
atual estrutura de poder. O sistema presidencialista, a
juízo das elites, deixou de ser um instrumento confiável
para bloquear as transformações estruturais pelas quais a
sociedade brasileira está clamando. Na menor e mais
privilegiada camada social do Pais, que detém uma parte
extraordinária da renda nacional, que domina a parcela maior
do sistema fundiário, que tem nível de vida de primeiro
mundo, há hoje um receio generalizado de que o
aperfeiçoamento do sistema presidencialista conduza à perda
dessas posições. O susto que adveio da possibilidade de um
operário assumir a Presidência da República não passou
ainda. E preciso, portanto, cortar qualquer probabilidade de
que pessoas que pertençam aos estratos mais humildes da
população assumam o poder. E a adoção do parlamentarismo,
conforme demonstram as experiências da Alemanha, da
Inglaterra e, sobretudo, da Itália, é a maneira ideal para
consumar esse propósito.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, assumindo hoje, pela
primeira vez, a honrada tribuna desta Casa, quero deixar
registrado o meu protesto veemente contra a realização desse
plebiscito sem sentido, que não tem qualquer significação
para o nosso povo e que está consumindo recursos que a ética
de uma nação pobre condena.
O Brasil gravita, nos dias que correm, na órbita da

convulsão social. Expande-se a violência nos grandes centros
urbanos, onde os saques a supermercados começam a fazer
parte do cotidiano. Na maioria dos lares, mães desesperadas
lamentam a sorte de filhos desempregados, enquanto a
indústria automobilística, paradoxalmente, registra recordes
de faturamento e reivindica a indexação dos preços dos
automóveis em função do dólar.
o equacionamento dessa crise, Sr. Presidente, é que deve
ser prioritário. A mudança da forma e do sistema de governo
é uma proposta das elites. E preciso inverter essa
humilhante prioridade, optando pelo que é verdadeiramente
urgente e necessário na vida brasileira. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
364a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso proferido em 14/4/93 pelo
Deputado José Militão

O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, "A praça é do povo como o céu é do condor. Essas
palavras eloqüentes de Castro Alves sublinham, com precisão,
a importância desses espaços públicos cujas funções, há
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muito, transcendem o mero lazer, para ganhar dimensões
culturais e, sobretudo, políticas.
Na democracia direta dos gregos, era na ágora que as

multidões decidiam e expressavam sua vontade. Em qualquer de
nossas cidades, os largos e praças assumem alternadamente o
papel de lugar político, lugar cultural e lugar religioso:
são centros de força do território urbano para os quais
convergem sentimentos, celebrações, protestos.
Nas metrópoles, onde o cidadão foi sendo gradativamente
espoliado de sua individualidade, perdido no anonimato
provocado pelo caos urbano, minguam os espaços oferecidos à
convivência humana e social . Eles são devorados pela
especulação imobiliária, pelas demandas crescentes do
tráfego de veículos ou mesmo pela visão estreita dos
governantes. Por isso, temos acompanhado, com grande
preocupação, a insistente cobrança da sociedade a respeito
da restauração da Praça Carlos Chagas, uma das maiores de
Belo Horizonte, que serve a variada gama de usuários.
Na gestão do Prefeito Eduardo Azeredo, foi celebrado
convênio de cooperação entre o Município, esta Casa e o
Banco do Brasil, tendo por objeto o desenvolvimento dos
trabalhos da primeira etapa de recuperação da praça. Do
projeto, no âmbito de divulgação, participam o Estado de
Minas e a Rede Globo de Televisão.
A Assembléia Legislativa, preocupada em que o plano fosse
desenvolvido na forma mais transparente e democrática
possível, mobilizou a comunidade usuária do espaço público
em questão para que ela participasse de cada fase do
desenvolvimento das obras, mediante a apresentação de
sugestões.
Alguns passos importantes foram dados. Entre eles a
elaboração de proposta para projeto de arquitetura e
urbanismo pelos arquitetos Alvaro Hardy e Mariza Machado
Coelho e a formulação do projeto urbanístico por Burle Marx.
Os recursos necessários ao início das obras encontram-se
disponíveis no Banco do Brasil, no valor de U$850.000.00.
Trata-se de verba federal, liberada com esse objetivo
específico; verba carimbada, como se costuma dizer.
Ao término do mandato do Prefeito Eduardo Azeredo, foram
tomadas todas as providências necessárias para o inicio
imediato dos trabalhos, tendo sido realizada inclusive a
respectiva licitação.
Mudou a administração municipal, e a nova administração
decidiu anular a anterior licitação. Não queremos discutir
aqui os motivos alegados para fazê-lo. No momento, não é
nossa intenção iniciar uma polêmica partidária, mas atender
ao povo que reclama sua praça.
O que nos aparece como inaceitável é que, passados cinco
longos meses, o atual Prefeito não deu um passo para
viabilizar um projeto de inegável interesse público,
reivindicado insistentemente pela população de Belo
Horizonte, que participou de cada etapa de sua formulação.
O que não se pode aceitar passivamente é que a máquina
técnico-burocrática encastelada no poder municipal venha
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postergando indefinidamente o cumprimento de um compromisso
assumido pelo Município com o povo e formalizado por meio de
convênio firmado com instituições sérias, que merecem
respeito.
Foram os burocratas do partido os grandes responsáveis pelo

declínio da União Soviética e pelo estado calamitoso em que
se encontram hoje as nações do Leste Europeu. Que a
catástrofe provocada lá pela cegueira ideológica de uma
burocracia vesga possa servir de advertência à atual
administração municipal.
O povo sabe de suas prioridades. Querer escolher por ele é
usurpar-lhe um direito sagrado, é negar na prática a
democracia pregada nos palanques. E a sociedade quer a
restauração da Praça Carlos Chagas. Não fosse assim, esta
Casa não estaria sofrendo contínua cobrança popular nesse
mesmo sentido.
Se a atual administração municipal não se sente

comprometida com o projeto, que o diga com todas as letras.
Se o Sr. Prefeito e seus assessores ainda não chegaram à
compreensão de que a devolução do espaço urbano a seus
legítimos donos é tão importante quanto educação, saúde e
segurança, que o declarem de forma explícita. Isso é
necessário para que todos saibam que a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais não compactua com essa
mentalidade. Para a casa do povo, empenhada como nunca em
abrir-se cada vez mais às demandas da gente mineira, a praça
é vida para a comunidade: é tão necessária como o ar, pois
nela se respira o ar da humanização, da convivência e da
democracia.
Sr. Prefeito, o operário que busca a sombra da praça como
um oásis, para fugir à aridez do concreto armado; o jovem
que a procura como espaço de convivência; o homem do
interior para quem ela é acolhedor refúgio; o morador de
Belo Horizonte que a quer nova e bonita como espaço de
lazer, de expressão cultural, religiosa e política exigem
uma resposta. E nós somos solidários com eles. Não dá mais
para dissimular. Não dá mais para se esconder atrás de
intermináveis trâmites no interior de uma burocracia
emperrada. Não dá mais para enganar com podas e capinas.
Queremos o inicio das obras já!

364a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 14/4/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados e demais presentes nas galerias, eu gostaria
de, inicialmente, dizer que discordo, democrática e
profundamente, de todas as palavras ditas pelo ilustre
Deputado Edward Abreu sobre o sistema de governo. E é bom
que esta tribuna sirva para todos podermos manifestar,
explicitamente, as diferenças entre as posições dos
Deputados.
Hoje, estou publicando uma carta ao povo de Minas Gerais,
principalmente para o Município de Caeté, onde voto, e que
diz respeito à minha opção no plebiscito que se avizinha.
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A carta tem o seguinte titulo: Por Que Sou Republicano
Parlamentarista. (- Lê:)
Su por Que Sou Republicano Parlamentarista
Sabemos que nosso País está atravessando um momento

difícil, com uma grande recessão econômica e a conseqüente
ameaça do desemprego, maior flagelo de todos os
trabalhadores.
Mesmo assim, acho muito importante e muito positivo O
plebiscito que teremos. O plebiscito (consulta prévia) assim
como o referendum (aprovação popular posterior á
elaboração de uma lei) são duas grandes conquistas e avanços
democráticos da Constituição de 1988.
O que vamos votar? Forma (República ou Monarquia) e sistema
(Presidencialismo ou Parlamentarismo) de governo.
Antes de se definir quanto a forma e o sistema de governo,
temos uma outra posição a tomar: - qual o regime que
queremos: opções: Democracia ou Ditadura?"
Essa é, realmente, a grande discussão: se nós queremos a
democracia ou se queremos a volta á ditadura. Outro dia,
participando de um debate, um popular levantou-se e afirmou
que, se a cédula contivesse a opção ditadura, ela teria
muitos votos. Infelizmente, nós sabemos que isso é verdade e
não podemos nos esquecer nunca desse perigo. ( Lê:)
*"E importante, antes de tudo, definirmo-nos em defesa da

democracia, contra a ditadura, seja esta de que tipo for.
Para a construção da democracia, a República
Parlamentarista é o melhor caminho. Não podemos esquecer
nunca do velho adágio popular: "Aprende-se a andar andando.
Dizer que o povo brasileiro não está preparado para o
Parlamentarismo lembra o chavão da ditadura militar que o
povo não estava preparado para a democracia, que ia virar
baderna e, por isso, fecharam o Congresso Nacional,
amordaçaram o Poder Legislativo, mataram os nossos amigos e
os nossos sonhos e entregaram o Brasil para as
multinacionais.
Chega. Basta. E iludir o povo dizer que a mudança de uma
pessoa no comando do Pais vai resolver todos os problemas. E
ilusão pensar que o Presidente da República é o culpado de
todos os males, e, conseqüentemente, o salvador da pátria.
Muito melhor que o sistema unipessoal de poder, colocado
como algo acima do político, é o sistema colegiado, onde 584
representantes do País, na sua multiplicidade, decidem
publicamente nossos destinos.'
Aqui, novamente, faço outra interrupção para criticar a
posição do Sr. Leonel Brizola, nos últimos programas de
televisão, quando ele terminava suas declarações assim:
"Vocês querem entregar o País aos políticos?" Eu pergunto:
quem é o Sr. Leonel Brizola? Ele não é um político, não? Ele
é um super-homem que está acima de todos nós? Que bobagem!
Ele  político, sim.
O político tem que perder a vergonha de ser político. Isso
não é fácil, porque, infelizmente, a política está enodoada.
Entretanto, temos que lutar pela recuperação da imagem do
político e da política, pois não existe ninguém acima da
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política. Ou nós estamos na política ou nós estamos numa
ermida, escondidos e solitários como qualquer monge eremita
que nós não somos. ( Lê:)
*"No presidencialismo, sempre fica a pergunta: quem faz

parte do grupo palaciano? Quem são os amigos do Planalto?
No parlamentarismo, a coisa é explícita. Aliás, esta é a

essência da república - em latim res-pública, que significa
coisa pública. As seções do parlamento são públicas. Todos
podem assistir. Pelos modernos meios de comunicação, podemos
acompanhar debates e votações no Congresso Nacional de
qualquer parte do planeta.
E claro que não somos a favor de um parlamento agachado,

sem autonomia e sem poder, sempre de pires na mão nas ante-
salas do poder central.
Aqui, interrompo novamente para registrar como é lamentável

e triste ficarmos, às vezes, duas ou três horas aguardando
na ante-sala de um Secretário de Governo para, depois,
sermos recebidos numa audiência de dois, três ou cinco
minutos e receber respostas evasivas e nós, na maior
impotência, sem poder fazer nada.
Há poucos dias, recebemos, na Casa, a visita do Secretário
de Obras. Se perguntarmos a ele qual a porcentagem do
Orçamento que já foi executada pelo Governo Estadual, ele
não responde e fica por isso mesmo. Fazemos críticas
variadas da tribuna, mas o Secretário e o Governo continuam
os mesmos, e nada acontece. E importante mostrar que, no
parlamentarismo, tudo é discutido publicamente. E por isso
que nossas sessões são públicas. (- Lê:)
*"Somos a favor de um parlamento forte, renovado, com poder

e autonomia. E isso vale não só para a Federação, mas também
para os Estados e Municípios.
Finalmente cabe observar que as forças populares
democráticas têm crescido no Congresso, nas Assembléias e
nas Câmaras Municipais.
Pela descentralização do poder.
Pela democracia.
Pela liberdade.
Raul Messias Franco.
Partido Socialista Brasileiro.
* - Publicado de acordo com o texto original (sem revisão).

364a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 14/4/93 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, nos seus poemas
Romanceiro da Inconfidência, Cecilia Meireiles nos deixa
versos famosos. (- Lê:) 'Toda vez que um justo grita um
carrasco o vem calar. Quem não presta fica vivo, Quem é bom
mandam matar.
Companheiros, a violência do dia-a-dia, a opressão, a
afronta aos mínimos direitos do cidadão parecem nos
anestesiar a tal ponto que nossa indignação diante dos fatos
se reduz. Tudo passa a ser natural, a fazer parte da ordem
das coisas. Entramos no imobilismo e na acomodação. Sentimo-
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nos impotentes diante do que vemos, achamos que nada
podemos, que sucumbiríamos se reagíssemos a tantas
injustiças.
Não é assim com D. Helena Greco, esta mulher cuja aparência
frágil esconde uma criatura capaz de indignar-se e reagir
contra a injustiça. Se a nossa sociedade tivesse meia dúzia
de Donas Helenas seria, sem dúvida, uma sociedade mais
justa. Não haveria o abuso de autoridade afrontoso que todos
os dias está nas páginas dos jornais, mas que fica impune.
Os agentes das sombras pensariam duas vezes antes de agir. O
negro não permaneceria escravo do preconceito, eternamente
barrado no baile da vida. Não existiria a escravidão branca
que hoje campeia, com alguns casos indo para as páginas de
revistas, como vimos na Veja desta semana.
Os meninos de rua não seriam vítimas em potencial da
truculência, por serem fracos e mais desprotegidos.
As mulheres que se mirassem na coragem de D. Helena Greco
não se calariam ante a violência cotidiana que sofrem,
infligida pelos maridos ou companheiros e muitas vezes não
ousam denunciar por medo.
Hoje estamos indignados: esta mulher, que sempre soube se
insurgir contra todas as injustiças que grassam em nossa
sociedade, foi condenada a um ano de detenção. Os mesmos
juizes complacentes com torturadores, com os assassinatos de
trabalhadores que todos os dias ocorrem em nossos campos,
com os ladrões de colarinho branco; estes mesmos juizes
condenam D. Helena Greco. E por que acusam O. Helena? Por
combater diretamente a violência e a opressão. Por não se
calar e não ser conivente com os porões, com as sombras. Por
combater a hipocrisia. Por não aceitar a lei da barbárie.
Por defender os indefesos.
A sociedade que D. Helena quer, na sua luta pelos direitos
humanos, propõe a plena cidadania, igualdade de direitos
para homens e mulheres, um lugar ao sol para os oprimidos,
uma casa para os sem-teto. Parece utopia, e é. E utopia
porque temos pouquíssimas mulheres como D. Helena Greco,
este exemplo de combatividade e dignidade.
A condenação de D. Helena mostra o desgaste de nossas
instituições: os Inocêncios, os Collors. os PC5 estão aí,
impunes. E a total inversão de valores. Os justos devem
calar-se. Quem não presta fica, como lembra Cecilia
Meireles no Romanceiro da Inconfidência.

364a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 14/4/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, demais presentes. Inicialmente, gostaria de
dizer que analisei o projeto, e a Assessoria que foi
indicada pela Frente Minas Popular na Casa também analisou.
Foram levantadas algumas dúvidas. Essas dúvidas foram
discutidas com representantes da Polícia Militar de Minas
Gerais e nada temos contra esse projeto.
Gostaria de aproveitar o momento para fazer uma observação

a respeito de uma questão que acho, pelo menos, digna de ser
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levantada. Essa questão diz respeito à Policia Militar do
Estado de Minas Gerais e às policias como um todo.
Evidentemente, como todos sabem, eu sou pacifista. Declarei
isso desde a época da Constituinte, numa audiência que
tivemos com a presença de todos os comandantes dos batalhões
da Polícia Militar de Minas, mas, apesar de ser pacifista,
reconheço que, infelizmente, o estágio atual da humanidade
nos faz precisar da policia para coibir alguma coisa.
Entretanto, há uma coisa que eu considero muito importante.

o Estado investe muito na formação dos oficiais da Polícia
Militar. Investe muito dinheiro, recursos, tempo e, no
entanto, é com certa admiração que vemos oficiais, ainda
jovens, serem reformados. Eu me lembro de que há algum
tempo, quando era Comandante da Policia Militar o ilustre e
culto Cel. Jair da Silva, se não me engano, pude observar
que, quando ele foi reformado, fez uma visita de cortesia à
Casa. Eu pertencia à Mesa naquela ocasião e tive a
oportunidade de perguntar-lhe: Coronel, e agora? 0 Sr. vai
continuar trabalhando como professor, instrutor? Ele me
respondeu: "Nada. Agora eu volto para casa. Não tenho
nenhuma atividade dentro da Polícia Militar." Existem outros
casos semelhantes dentro da Polícia Militar. Conversei,
também, com outro coronel da Policia Militar que, com menos
de 50 anos de idade, vai para a reforma, para a reserva,
ficando sem nenhum serviço e não tendo nenhum vínculo com a
Policia Militar. Então, ocorreu-me a idéia da possibilidade
de discutirmos aqui - e essa é a vantagem do parlamento, que
é a de se discutirem idéias - a respeito dessa situação.
Como o Estado pode se dar ao luxo de gastar somas
consideráveis na formação de seu quadro de oficiais, na
formação de técnicos - porque oficial da Policia Militar
pertence a um quadro técnico - e, de repente, antes que
essas pessoas, esses técnicos tenham cumprido sua vocação,
seu desejo, eles são reformados. Gostaria, então, de lançar
aqui esse problema, essa idéia de se discutir a
possibilidade de um aproveitamento desses quadros da Polícia
Militar, de nível superior, que, evidentemente, teriam uma
grande experiência para repassar aos mais novos. Fico
imaginando quanta experiência não tem um coronel reformado
que passou pela Policia Militar do nosso Estado; quanto ele
não poderia contribuir para o aprimoramento dessa força.
No inicio da abertura democrática do nosso País,
principalmente de nosso Estado, as praças públicas, às quais
o Deputado José Militão se referiu, foram conquistadas a
duras penas, através de passeatas e de lutas de Deputados
que eram oposição ao então Governo Newton Cardoso. Todos iam
para a praça pública formar cordões humanos para enfrentar
os cassetetes e para enfrentar a ira da Polícia Militar. Ela
estava determinada a proibir a utilização das praças
públicas, notadamente da Praça Sete, centro da nossa cidade,
para manifestações populares.
Imagino que um coronel que passou pelo comando da policia,

nesse grave momento, teria muito que dizer , teria muito que
aconselhar e ensinar aos coronéis que hoje estão na ativa.
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Fica aqui nossa observação a respeito deste projeto.
Concordamos com o aumento do efetivo da Polícia Militar,
embora achemos que o ideal seja uma sociedade sem policia.
Entretanto, ficam aqui nossa dúvida e nossa sugestão para o
corpo técnico da Policia Militar e do Governo. Assim,
talvez, eles consigam resposta a esta inquietante pergunta.
O Estado investe na formação de quadros, e esses quadros, na
sua totalidade, são transferidos para a reserva, dando
prejuízos aos cofres públicos.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para completar as
observações que fiz no Pequeno Expediente sobre forma e
sistema de governo. Ficaram faltando algumas considerações
sobre a Monarquia. Vou recorrer a um livro que é ao mesmo
tempo atual e antiqüíssimo, cujo titulo A República, de
Platão. Num de seus livros ele analisa o sistema de governo,
o regime de governo. A palavra que Platão usa é regime de
governo. Quando analisa a Monarquia ele nos dá um argumento
que é muito importante e, infelizmente, no debate público,
nos meios de comunicação, ainda não vimos este argumento
aparecer com sua força, como aliás aconteceu no século IV
a.C. , época em que Platão escreveu o livro A República. A
Monarquia, aparentemente, é até um regime muito
interessante, que poderia nos atrair, mas, assim como os
outros regimes, ela também corre o perigo de se degenerar. A
degeneração da Monarquia é perigosíssima. A degeneração da
Monarquia é chamada de tirania por Platão. Interessante o
argumento de Platão! Da mesma forma ele critica -
evidentemente que ai não concordamos com ele, pois há a
limitação histórica - a democracia, porque a democracia
degenerada pode se transformar no pior sistema de governo
que é a demagogia. Também a tirania é uma degeneração da
Monarquia. Pergunto ao <- senhores: estamos imunes a esse
perigo, hoje, se for aprovada a Monarquia? Acho que não,
principalmente porque o descrédito, por culpa da ditadura,
do parlamento, é muito grande. Então, o risco de um monarca
se transformar num tirano em nosso País é muito grande. E o
mesmo risco de que falei, no meu pronunciamento, a respeito
da ditadura. Devemos defender com todas as forças a
democracia e evitar a ditadura. A Monarquia traz em si esse
risco, esse perigo de se transformar numa tirania. Esse é um
argumento que ainda não foi levantado. Não o encontrei nos
programas, que, infelizmente, estão sendo pouco elucidativos
a respeito do plebiscito, mas é uma observação importante.
Evidentemente, o outro argumento seria o da

extemporaneidade. A volta à Monarquia, hoje, no Brasil, é
algo extemporâneo. A Monarquia não foi uma conquista
popular, não foi uma conquista da Nação brasileira, do povo
brasileiro. Pelo contrário, ela foi um arranjo, um arremedo,
um acerto, um remendo para se evitar algo pior na
perspectiva da família imperial portuguesa. Não podemos
esquecer a célebre frase de O. Pedro 1: ... antes que outro
aventureiro. Esta é a história da Monarquia brasileira. Ela
não tem um substrato histórico essencial para que seja
aprovada, mas, mesmo que o tivesse, nós não fugiríamos ao
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argumento de Platão contra a Monarquia, que é o perigo de
transformar-se em tirania. Muito obrigado.

364a REUNIÃO ORDINARIA
Discurso proferido em 14/4/93 pelo

Deputado Ermano Batista
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
no final do ano passado, preocupado com o alto índice de
matriculas trancadas, por absoluta falta de meios de grande
parte da população estudantil universitária de nosso Estado
e, ainda, devido à barreira imposta pela escassez de vagas
na rede pública, aproveitei o fato de os Constituintes de
1989 terem, em boa hora e sabiamente, criado a Universidade
do Estado de Minas Gerais e dei entrada nesta Casa, com o
apoiamento de outros colegas, da Emenda à Constituição ng
33/92, que, aprovada, garantirá a efetiva implantação dessa
universidade, o grande sonho, hoje, de todos os mineiros.
A partir de então, tenho recebido, por causa da iniciativa,
manifestações de desagrado, algumas até mesmo de repúdio,
por parte da comunidade cientifica do nosso Estado. Á
preocupação das pessoas interessadas assenta-se no fato de a
emenda reduzir a 1% os 3% destinados à FAPEMIG. Estranho,
entretanto, que ninguém, nem os Constituintes, nem a
comunidade cientifica e universitária lembraram-se de que
era preciso ampliar a universidade, garantir-lhe recursos
para se despregar do papel, para se fazer presente e cumprir
os objetivos para os quais foi criada. Nada lhe foi
destinada.
O objetivo da emenda é garantir a materialização desse
sonho, que não obstante já dura quatro anos sem os
necessários recursos, está mais para pesadelo do que para
realidade.
Não tive nem tenho a intenção de acabar com as pesquisas
científicas como têm insinuado alguns extremosos
missivistas, mas sim de racionalizar a distribuição dos
recursos como fizeram os Constituintes de São Paulo,
garantindo a implantação de uma estrutura universitária com
9% do ICMS arrecadado e, ao mesmo tempo, destinando 1% à
FAPESP, similar paulista da FAPEMIG mineira.
Aliás, todas as pesquisas, aqui e alhures, são feitas pelas
universidades. Uma universidade forte no Estado de Minas
Gerais servirá de imã para a captação de recursos para a
pesquisa. O que acontece é o contrário: os recursos de Minas
estão sendo utilizados para equipar as universidades
federais. Se não vejamos: o Boletim Informativo ng 929, da
UFMG, edição de 14/8/92, trouxe na primeira página a
seguinte noticia: A Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas
Gerais - FAPEMIG - transformou-se na principal fonte de
recursos para pesquisas desenvolvidas pela UFMG, em
substituição a órgãos federais tradicionais como o CNPq. Só
neste ano de 1992, a FAPEMIG está liberando US$35.000.000,00
para projetos como o da implantação do laboratório de
cristalografia. E mais adiante continua: 'O Departamento de
Ciência da Computação ganhou um supercomputador; a Escola de
Engenharia ganhou um laboratório de mecânica computacional
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o Departamento de Física reforçou sua posição de vanguarda
em física experimental com a compra de um correlacionador de
fótons. Outros departamentos da UFMG foram também
beneficiados com recursos da FAPEMIG". Mais á frente, o
informativo agradece à FAPEMIG por ter lhe dado 33
computadores.
Vejam os senhores o tamanho do erro. Enquanto São Paulo e
os Estados do Sul criaram uma estrutura universitária
estadual que arrasta recursos da União, Minas libera
recursos para equipar as escolas federais.
O mesmo jornal, na mesma edição, diz que enquanto a FINEP,
órgão federal para o financiamento da pesquisa, liberou no
período de 1980 a 1990 a quantia de US$17.000.000,00, a
FAPEMIG, somente em 1991 e 1992, liberou para a Universidade
Federal a quantia de US$38.768,00.
Esses desvios serão corrigidos, e a inversão dos papéis se
fará no dia em que tomarmos consciência da importância de um
sistema estadual de educação superior em Minas Gerais.
A implantação do ensino superior no Brasil tem-se realizado

com grande lentidão.
O Deputado Raul Messias - Como vê V. Exa. , estamos
acompanhando com toda a atenção sua brilhante argumentação.
Os dados que V. Exa. nos apresenta vêm nos mostrar um
descaso do Governo Federal para com a Universidade Federal
de Minas Gerais, e, evidentemente, esse descaso teve que ser
suprido pelos recursos da FAPEMIG, embora todos saibamos que
os recursos não são os 3% constitucionais. O Governo não
destinou os 3% à FAPEMIG; destinou muito menos: 0,7%. O
argumento que V. Exa. usa, de que a FAPEMIG está preenchendo
lacunas, também pode ser usado em beneficio da Universidade
Estadual de Minas Gerais.
A-FAPEMIG poderá tranqüilamente e deverá, necessariamente,
investir na pesquisa para a formação e para o aprimoramento
dos quadros da Universidade Estadual de Minas Gerais. Isso
não exclui o fato de discordarmos da emenda de V. Exa.
porque, a nosso ver, ela tem relação com o velho ditado
popular: "E desvestir um santo, para vestir outro.
Concordamos e estamos empenhados em apoiar V. Exa e todas as
medidas que passarem por esta Casa visando a tornar a
Universidade Estadual de Minas Gerais uma realidade.
Apesar de ter nascido em Belo Horizonte, tenho militância
política em todo o Estado de Minas Gerais e tenho notado que
a presença da Universidade Federal no Estado é muito
pequena. Isso é lamentável. Quando eu era estudante de
universidade, sabia-se muito mais a respeito da Europa do
que do Brasil e de Minas Gerais. Não quero dizer que não
devamos conhecer a Europa, mas precisamos incrementar o
tabalho de conhecimento da nossa realidade. Uma experiência
muito interessante, que foi interrompida na universidade, é
a experiência dos campos avançados, a experiência dos
médicos rurais e outras. Essa última foi positiva e deveria
ter sido mais incrementada. O de que discordamos é que se
tirem os recursos de pesquisas a fim de transferi-]os para a
Universidade de Minas Gerais; isso me parece um erro, porque
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V. Exa. iniciou seu pronunciamento dizendo da importância
das universidades e das pesquisas.
Sabemos da história da Universidade de São Paulo que, até
hoje, goza de reputação internacional, em termos de
pesquisas. Sabemos da importância das pesquisas científicas
adiantadas para a atração de capital de empresas, de
empresários e de investimentos do nosso Estado. Sabemos que
muitos investimentos, hoje, fogem do Estado de Minas Gerais
por falta desse apoio de pesquisadores, de centros de
pesquisas. Então, é nesse sentido que estranhamos e nos
posicionamos contra a emenda de V. Exa. Não que sejamos
contra a criação; contra a melhoria ou contra tornar-se
realidade esse sonho da Universidade Estadual de Minas
Gerais.
Concordamos com o objetivo de V. Exa. O meio é que nos
parece um pouco complicado, um pouco inadequado. Na verdade,
o de que precisamos é cobrar mais recursos para a educação,
e o de que não precisamos é tirar recursos da pesquisa.
Aliás, os atuais recursos para a pesquisa são mais de papel
do que reais. E nesse sentido que nós, que estamos
acompanhando atentamente o pronunciamento de V. Exa.
levantamos essa argumentação. Não consideramos possível
"desvestir um santo para vestir outro. Muito obrigado pelo
aparte.
O Deputado Ermano Batista - Nobre Deputado Raul Messias, o
aparte de V. Exa. honra-me sobremaneira ao mesmo tempo que
engrandece este debate. V. Exa. tem sempre excelentes
explanações para fazer. Entretanto, discordo da
interpretação dada e do posicionamento tomado com relação à
nossa emenda.
Ainda hoje, podemos observar que a distribuição da rede de

ensino superior-universidades, faculdades e escolas isoladas
- faz-se de maneira muito desigual, concentrando-se no
centro-sul do País, onde se situam 90% do ensino de
graduação e pós-graduação. Também não pode ser diferente,
tal a irracionalidade de Minas, no centro desta questão. De
1.500.000 alunos matriculados no 3g grau, em todo o Brasil,
600 mil são de São Paulo, e, apenas 150 mil, de Minas
Gerais. Dos 1.204 cursos de pós-graduação existentes no
Pais, Minas tem 101, enquanto São Paulo tem 634. O Brasil
gastou em 1971 US$3.700.000.000,00 em educação superior. São
Paulo investiu US$1.500.000.000,00, e Minas Gerais,
lamentavelmente, a irrisória quantia de US$285.000,00.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Nobre Deputado, diante
dos dados fornecidos por V. Exa. , acho que cabe a nós uma
reflexão neste momento. Minas tem investido muito pouco em
educação e pode investir muito mais. Se nós analisarmos,
vamos verificar que, só em ciência, tecnologia e pesquisas,
São Paulo investe muito mais do que o que estamos propondo
para Minas Gerais. Então, nesse sentido, quero alertar V.
Exa. para o fato de que a emenda proposta, de retirar 2% dos
recursos orçamentários da FAPEMIG para a construção da
universidade, pode ser um tremendo golpe contra a educação
no nosso Estado, contra a ciência e a tecnologia,
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seguramente, e contra o próprio futuro da UEMG. Não se
concebe uma universidade como a que nós queremos construir e
temos defendido há tanto tempo, de qualidade, competente,
avançada, sem um investimento em ciência e tecnologia.
Os recursos, hoje, são garantidos e assegurados
constitucionalmente. Lamentavelmente, o Governo do Estado
não cumpre essa determinação constitucional. Esses recursos
são de fundamental importância para o futuro da universidade
e para as nossas pesquisas já existentes.
Deputado Ermano Batista, acho que nós deveríamos, em
primeiro lugar, ir contra o descumprimento fragoroso à
Constituição pelo Governo, que não transfere, de acordo com

 

a determinação constitucional, esses recursos para a
FAPEMIG.
E injusto e temeroso dizer que o Governo do Estado de Minas
Gerais esteja, de alguma forma, privilegiando as
universidades federais. A Universidade Federal, de um modo
geral, sofreu um duro golpe no Governo Collor e tem sofrido
golpes sistematicamente. Tem vivido ao sabor das decisões e
das vontades políticas equivocadas dos nossos governantes.
Então, temos que pensar que é de fundamental importância
assegurarmos constitucionalmente recursos para a
universidade, mas sem tirar recursos de instituições de
tamanha importância como a FAPEMIG, como a Ciência e
Tecnologia. Temos que acrescentar recursos orçamentários do
Estado, e o Estado pode e deve aplicar todos esses recursos
para garantir a instalação da universidade. Isso é uma
determinação constitucional.
Por isso, quero levantar, neste momento, a minha

preocupação com a emenda que V. Exa. propõe à Constituição,
a qual vem atropelar uma emenda que já está em tramitação
nesta Casa, a Emenda ng 15/91, que propõe o acréscimo de
1,5% aos recursos orçamentários destinados à educação, valor
esse definido pela Fundação João Pinheiro, que fez um
brilhante estudo sobre a possibilidade de se implantar a
universidade. Temo, Deputado Ermano Batista, que sua emenda,
neste momento, não seja aprovada, e declaro minha oposição à
sua aprovação, porque, no meu entendimento e no entendimento
de muitos de nossos colegas, ela compromete o futuro da
própria universidade que se quer construir e inviabiliza o
futuro da ciência e da tecnologia. Ao mesmo tempo em que
esta emenda vem se colocar aqui, pode também ser uma
justificativa para que o Governo reforce a sua posição
contrária à Emenda ng 15/91. Com isso, poderemos perder a
grande oportunidade de assegurar, constitucionalmente, 1,5%
para a educação de nível superior, ou seja, para a
universidade. Estou convencido de que, se o índice de 1,5%
for acrescido ao orçamento para a educação e se o Governo
cumprir essa determinação constitucional, em menos de cinco
anos os 3% destinados à FAPEMIG passarão a ser recursos
insuficientes, inclusive para garantir o grande avanço da
ciência e da tecnologia em nosso Estado.
Então, quero apelar a V. Exa. para que todos nós, neste
momento, e toda a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais possamos estar comprometidos, sinceramente, com o
futuro da universidade, com o futuro da ciência e da
tecnologia. Em vez de - como disse o Deputado Raul Messias -
tirarmos a roupa de um santo para vestir outro, temos é que
construir uma roupa nova para a universidade, do ponto de
vista orçamentário. Muito obrigado.
O Deputado Ermano Batista - Ilustre Deputado Adelnio
Carneiro Leão, agradeço o substancioso aparte de V. Exa.
mas me permito discordar quando diz que a extração desses 2%
representa uma agressão á educação. Agressão à educação é
vermos o dinheiro de Minas patrocinando equipamentos para as
escolas federais, enquanto inúmeros jovens deste Estado
trancam as suas matrículas porque não podem pagar a
faculdade.
Pelo exposto, Sras. e Srs. Deputados, vê-se que, em Minas,

os Constituintes, lamentavelmente, se propuseram a construir
a casa a partir do telhado. Recente reportagem da revista
Play Boy', que publica o ranking das universidades e dos

cursos, anualmente, mostra, de forma clara e insofismável,
essa nossa afirmação (revista Play Boy - março de 93 - 12
rank i ng"
A partir da década de 40, iniciou-se no Pais o
desenvolvimento de um sistema federal de universidades, de
escolas federais e de faculdades federais, que tem
possibilitado aos diferentes Estados da Federação contar
com os serviços de, pelo menos, uma universidade. Esse fato
é altamente positivo e louvável, e nós reconhecemos isso. As
universidades federais, indubitavelmente, vêm desempenhando
importante papel no campo do ensino superior. Alguns Estados
têm sido privilegiados nesse particular, recebendo um número
maior de universidades federais. Alguns Estados, como Minas
Gerais e Rio de Janeiro, a bem da verdade, destacaram-se
nesse particular. Minas Gerais conta seis universidades
federais: a de Belo Horizonte, a de Viçosa, a de Juiz de
Fora, a de Ouro Preto, a de São João dei-Rei e a de
Uberlândia. E, ainda, possui cinco faculdades federais e o
CEFET. Esse privilégio coube, também, ao Estado do Rio de
Janeiro, que conta quatro universidades federais,
concentradas na baia de Guanabara.
Trajetória bastante diferente, observem, teve o Estado de
São Paulo, que conta uma única universidade federal, a
Universidade São Carlos. São Paulo criou o seu sistema
estadual de ensino superior, constituído de três
universidades: a Universidade de São Paulo - USP -, a
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP - e a
Universidade Estadual Júlio Mesquita - UNESP. Esse sistema
atinge a Capital do Estado, onde se situa o "campus" da USP,
e permeia as principais cidades do interior por meio de
sedes interiorizadas da própria USP, da UNICAMP e da UNESP.
Esta última, uma universidade "multicampi", localiza-se em
14 cidades do interior do Estado. Essas universidades
estaduais de São Paulo são mantidas por dotação do Estado
que destina a elas 9% do ICMS como percentual mínimo para
sua manutenção. A esse valor juntam-se outras verbas, como
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os recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo bem como convênios com os municípios do Estado.
Acrescente-se a isso os amplos recursos, em verdade, a
maior proporção dos recursos federais do CNPq, que para lá
são carreados. da FINEP e da CAPS, que vão para São Paulo,
por este Estado contar, em suas universidades estaduais, com
a maior estrutura de laboratórios, bibliotecas, instalações
em geral e, sobretudo, recursos humanos de alto nível.
o sistema estadual de ensino superior de São Paulo dispõe
de mais de 50% dos mestres e doutores de todo o País. O
sistema de ensino superior estadual no País vem progredindo
substancialmente nos demais Estados da Federação. Ademais,
trabalha-se intensivamente na implantação da Universidade
Estadual do Norte Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro,
que terá presença importante no processo de desenvolvimento
do Estado, especialmente na indústria petroquímica.
Além de São Paulo e Rio de Janeiro, Paraná, Santa

Catarina, Bahia, Ceará, Paraíba e Maranhão devem ser

destacados por sua presença no desenvolvimento de

universidades estaduais.
O Deputado Pér1ces Ferreira* - Inicialmente, quero
agradecer esta oportunidade que V. Exa. me dá. Acompanho,
neste momento, este debate e quero aqui parabenizá-lo,
primeiro pela eloqüência de V. Exa. , segundo pela
preocupação de V. Exa. em querer dar corpo à UEMG.
Mas quero, ilustre Deputado, comungar também com as idéias
dos nobres pares desta Casa que já apartearam V. Exa. nessa
sua brilhante fala: os ilustres Deputados Raul Messias e
Adelmo Carneiro Leão. Também estamos preocupados com a
emenda de V. Exa. Como já disse, é louvável a atitude, o
espírito de V. Exa. em querer dar corpo à UEMG. Entretanto,
essa universidade, que tivemos o privilégio de criar na
última Assembléia Constituinte deste Estado, tem sido vítima
do descaso, não desse Governo somente, mas dos Governos que
ai estiveram e que deveriam ter destinado a ela um mínimo
para manifestar sua preocupação com o problema educacional
do País, especificamente do nosso Estado.
Mas preocupam-nos os argumentos que aqui já foram
explicitados pelos nobres pares Raul Messias e Adelmo
Carneiro Leão. Preocupa-nos, muito mais que isso, e o que
verdadeiramente a Constituição prevê, é que os 3% devam ser
aplicados na pesquisa. Quero, aqui, dizer que, se esses
recursos estão sendo aplicados na UFMG, embora ela seja
mantida pelo Governo Federal, ela é de Minas Gerais e está
em Minas Gerais. E a aquisição de equipamentos, como bem
colocou V. Exa. , irá contribuir e já está contribuindo para
a formação dos nossos conterrâneos, dessa plêiade de jovens
que estão tendo a oportunidade de cursar uma universidade.
Portanto, essa é nossa preocupação e a razão pela qual nos
posicionaremos contra a emenda de V. Exa.
Mas, como representante do Norte de Minas, tenho uma outra
preocupação. Como haveremos de destinar recursos a uma
universidade que sequer começou? Na verdade, posso estar
enganado, mas, pelo que me consta, parece que nem o projeto
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dela está pronto. Veja V. Exa. que aí está o limite de
preocupação do nosso Governo, com todo o respeito que eu
tenho por ele, relativamente à implantação da Universidade
Estadual de Minas Gerais. O Governo já passou da metade do
seu mandato, mas nada esboçou até o momento no sentido de
que essa universidade possa ser erguida ou, pelo menos, de
que ela inicie suas atividades.
o problema, como norte-mineiro que sou, toca-me
profundamente por ser testemunha viva do trabalho, da
dedicação e do esforço que se verificam na Universidade de
Montes Claros, que, segundo a emenda do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, seria contemplada com 0,25% desse mesmo
percentual dedicado à Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas
Gerais. Essa universidade está formando jovens e
funcionando, principalmente, como célula fundamental da
formação de uma consciência, naquela região. Hoje, ela se vê
ameaçada de fechar suas portas, por falta de recursos, pois
a emenda de V. Exa. viria impedir o seu funcionamento, não
permitindo, também, que ela auferisse aqueles recursos
necessários para o seu funcionamento. E bom que se diga que
ela vem funcionando a trancos e barrancos, graças ao esforço
e, até mesmo, ao sacerdócio dos professores e dirigentes,
que, hoje, tocam aquela magnífica obra, para que ela
continue a ser a mola propulsora do desenvolvimento do Norte
de Minas.
Portanto, concordo com o Deputado Raul Messias, quando diz
que não podemos desvestir um santo para vestir outro. Aí
reside minha grande preocupação. Mas quero louvar a
iniciativa de V. Exa. em se preocupar com o funcionamento da
UEMG. Na verdade, nós carecemos, e muito, de instituições
desse porte, mas carecemos muito mais de uma preocupação
maior por parte do Governo, no sentido de que a UEMG possa
funcionar, tornando-se uma realidade.
Agradeço o aparte que V. Exa. me concedeu e continuarei a

ouvir sua brilhante exposição.
O Deputado Ermano Batista - Foi com prazer que concedi o

aparte a V. Exa. , nobre, valoroso e destemido Deputado. Seu
aparte valoriza este debate. Mas V. Exa. me permitirá
discordar de sua afirmação de que não se pode destinar nada
a uma entidade que não existe. A universidade existe. Não se
começa nada do nada. A base fundamental é o recurso
financeiro, mas as grandes caminhadas começam sempre com as
primeiras passadas. Nessa corrida educacional, o passo de
Minas Gerais tem sido lento. Daí, com o tempo, acentuarem-se
os prejuízos decorrentes de sua posição, em vista do avanço
de outros Estados da Federação.
Nosso Estado, nos últimos 30 anos, perdeu presença no
processo de desenvolvimento da educação. A escola pública
perdeu qualidade. Os pais buscam matricular seus filhos nas
escolas particulares - os que podem, obviamente. E preciso
promover o resgate daquela qualidade. Não sou eu que falo,
mas o mandatário maior do Estado, o ínclito, zeloso,
preclaro Governador Hélio Garcia, que, ao assumir o poder,
em seu segundo mandato, deixou a clara mensagem de que seu
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Governo dava, efetivamente, prioridade à educação. Neste
rumo, escolheu como seu Secretário da Educação o Prof.
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, administrador de
enorme competência no campo da educação do lg e do 2Q graus.
Ele vem realizando obras de fôlego à frente da referida
Secretaria. O Governador Hélio Garcia escolheu como Reitor
da Universidade do Estado de Minas Gerais, criada pela
Constituinte de 1989 - portanto, existente -, o Prof.
Aluísio Pimenta, ex-Reitor da Universidade Federal de Minas
Gerais, seu reformador e modernizador; ex-Ministro da
Cultura e alto funcionário internacional no campo da

educação, com ampla experiência de implantação e
desenvolvimento de projetos de educação, ciência e
tecnologia na América Latina. Ele realizou trabalhos nessa
área na Europa, nos EUA, na China, no Japão e na índia. O
Governador Hélio Garcia deu sinal, com esse gesto, de que
queria implantar a UEMG. Deu mostras de que pretende
recuperar os espaços perdidos.
A universidade não é apenas uma escola, como parecem querer
os adversários da Proposta de Emenda à Constituição n
33/92. Sua proposta vai mais longe. Seus objetivos são
maiores. Ela, a médio prazo, poderá constituir, também, um
centro de pesquisas científicas e tecnológicas. Querer isso
agora é exigir demais, pois não se pode considerar nem mesmo
o nosso País como destaque na área da pesquisa científica e
tecnológica. Ainda que o Instituto de Manguinhos, hoje
Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, o Instituto
Biológico de São Paulo e o Instituto Ezequiel Dias, em Minas
Gerais, tenham desempenhado papel importante na área das
ciências biológicas e da saúde, somente no final da década
de 40 tivemos a primeira agência financiadora de pesquisas
no Brasil: o CNPq. Mais recentemente, a criação do
Ministério da Ciência e Tecnologia e das Secretarias de
Ciência e Tecnologia dos Estados foi indicação positiva para
a ciência no Brasil.
O Deputado Badonedo Napoleão* - Gostaria, em primeiro
lugar, de cumprimentar o ilustre Deputado pela preocupação
com o ensino superior do nosso Estado. Gostaria de
cumprimentá-lo pela iniciativa de criar condições para o
debate dessa questão na Assembléia Legislativa do nosso
Estado. Na verdade, gostaria também de dizer do entusiasmo
que tivemos, como professor universitário que somos, quando,
em 1989, tomamos conhecimento de que a Assembléia
Legislativa de nosso Estado havia criado a Universidade do
Estado de Minas Gerais.
Srs. Deputados, esse é um processo importante para o
desenvolvimento do ensino do 3Q grau no nosso Estado.
Gostaria de dizer, ilustre Deputado, que desde o momento em
que tomei conhecimento da tramitação do seu projeto, fiquei
muito preocupado com a viabilização deste sonho de todos
nós, que é termos uma universidade estadual. Sei que seu
projeto vai nessa direção; sei que seu projeto esclarece a
situação do ensino superior de Minas Gerais. Precisamos
muito dessa universidade, mas há uma grande preocupação com
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as conseqüências que esse projeto traria a uma outra área do
ensino do 3g grau e ao funcionamento das universidades do
nosso Estado. Sabemos que uma universidade, para ser assim
chamada, tem que ter atuação mínima no ensino, na pesquisa e
na extensão. Nós sabemos que não só em Minas Gerais mas
também no Brasil, a atividade de pesquisa é desenvolvida,
praticamente, apenas pelas universidades públicas,
principalmente pelas universidades federais. Nós sabemos que
são acanhadíssimas as iniciativas de extensão das
universidades do nosso País. Isso cria um quadro de grande
perplexidade para as instituições de ensino superior no
Brasil. Sabemos que o próprio ensino, a própria área de
ensino da universidade é crítica não só no Estado de Minas
Gerais mas também em muitos Estados do Brasil.
Talvez pudéssemos ficar aqui, durante todo o tempo
disponível, discutindo só a crise do ensino do 3Q grau em
Minas Gerais e no Brasil, para não dizer do tempo que
precisaríamos para questionar a omissão da sociedade e das
autoridades ligadas à universidade brasileira no campo da
pesquisa.
Ilustre Deputado Ermano Batista, gostaria de dizer que

apoiarei integralmente todas as iniciativas que a Assembléia
Legislativa do nosso Estado tomar para a viabilização do
projeto de sua iniciativa, que é o funcionamento da
Universidade do Estado de Minas Gerais. Vão muitas razões
aqui para dizer isso. A primeira delas é a de saber que está
à frente desse projeto esta grande personalidade que é o
Prof. Aluísio Pimenta, um dos mais destacados mineiros da
atualidade, cuja seriedade, cujo conhecimento, cuja
probidade garantem o próprio sucesso do programa, do
projeto, desde que sejam oferecidas as condições. Mas,
ilustre Deputado, também discordo a idéia de tirarmos
recursos da área de pesquisa para a viabilização deste
projeto da universidade.
Na verdade, penso que o que deveríamos fazer é estudar, com

a participação de todo o contexto universitário mineiro, das
universidades federais, do Governo do Estado, da sociedade
civil, um plano de desenvolvimento mineiro do ensino do 3g
grau para sabermos avaliar, inclusive, se esses 3% estão
adequados á importância, à necessidade de pesquisa
científica em Minas, para sabermos qual deve ser o
percentual da receita do poder público estadual no ensino do
3g grau em relação aos graves problemas do ensino
fundamental no nosso Estado.
Então, um plano desses é que nos daria condições, ilustre
Deputado, de dizer se o projeto que V. Exa. defende e
propõe, de retirarmos 2% dos 3% da FAPEMIG, seria realmente
prioritário, estratégico, e viria, realmente, ao encontro da
solução do problema da educação ou, no mínimo, do problema
do ensino do 3Q grau no nosso Estado.
Por esta razão, pela falta de fundamentação de um plano

global que nos orientasse para decisões mais acertadas, com
a visão completa do ensino do 3Q grau e da educação, como um



todo, em nosso Estado, é que lamento dizer a V. Exa. que
votarei contra o projeto que apresenta.
O Deputado Ermano Batista (concluindo) - Ilustre e
preclaro Deputado Baldonedo Napoleão, agradeço o aparte de
V. Exa. , pois ele veio enriquecer, sobremaneira, o meu
humilde pronunciamento, não obstante discordar V. Exa. do
conteúdo da emenda que apresentamos.
Entretanto, gostaria de dizer a V. Exa. e aos demais
Deputados que me antecederam, que teimaram em usar a
expressão popular não é justo pelar um santo para vestir
outro, que não se trata de desvestir um santo para vestir
outro. Trata-se de racionalizar a distribuição dos recursos
estaduais. Nós não temos condições de superar o Estado de
São Paulo, que destinou 1% a FAPESP, ao mesmo tempo que
destinou 9% às suas universidades e, por isso, pôde oferecer
600 mil matriculas no ano passado. Nós investimos 35
milhões, conforme dados do jornal da Universidade Federal,
em equipamentos para essas universidades, enquanto
presenciamos o quadro triste de nossa juventude, que não
consegue uma vaga nas escolas.
Sr. Presidente, meus 2 minutos estão terminados. Peço a V.
Exa. que mande publicar o conteúdo do restante de minhas
palavras. Muito obrigado.
(* - Sem revisão do aparteante.)

365a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 15/4/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, demais
colegas presentes, distinta galeria, gostaríamos de abordar
três assuntos. O primeiro refere-se à questão da Elat
Automóveis. Ontem, o Secretário da Fazenda distribuiu à
imprensa e, posteriormente, a nossa Bancada recebeu a
justificativa, se é que assim podemos dizer, esclarecendo os
privilégios fiscais que a Fiat está recebendo.
Vou ler apenas algumas frases contidas no relatório do
próprio Secretário da Fazenda que são por demais eloqUentes
e elucidativas a respeito da matéria. Na página três, para
nosso espanto, o Secretário diz o seguinte: 'Minas Gerais,
por sua vez, mesmo reconhecendo ao contribuinte o direito de
crédito, não possui mecanismos genéricos e diretos como
ocorre em outros Estados, para propiciar o seu
aproveitamento. Isso significa que o Governo atual admite
que a legislação não permite que ele promova ou conceda os
privilégios fiscais de que a Fiat Automóveis tem-se
utilizado. Ele diz também: 'O procedimento autorizado à
Fiat, embora não esteja genericamente contemplado na
legislação estadual, justifica-se diante da excepcionalidade
da situação e encontra guarida em normas constitucionais".
Isso é um absurdo. A legislação não prevê e não permite o
resgate dos créditos, fruto das exportações em espécie. A
legislação é claríssima nesse sentido.
Esse Governo quer ser mais realista que o rei. Vimos isso,

quando discutimos, aqui, o caso da Mendes Júnior. E vejam os
senhores o que diz o outro parágrafo, ainda na página 3:
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Para se evitar o confronto do contribuinte, no Judiciário,
em questão delicada, com sérios riscos para os cofres
estaduais, a Secretaria de Estado da Fazenda vem
autorizando, dentro da legalidade,...". Vejam os senhores
que o parágrafo anterior diz que não há lei que permita esse
procedimento, e logo a seguir vem dizer que dentro dos
limites da legalidade... Que legalidade? A Secretaria da
Fazenda virou, agora, Assembléia Estadual. Esse Governo
desrespeita tanto o Legislativo e acha que este Poder não
vale nada, que o Secretário da Fazenda pode muito bem
substituir esta Casa. Quando o Governo fala em legalidade,
ele se refere á sua legalidade, legalidade das suas normas,
das suas resoluções que, ao arrepio da lei, concede esses
favores absurdos, esses privilégios fiscais, como esses
concedidos á Fiat Automóveis. Além do mais, procede da mesma
forma com relação á Mendes Júnior, para evitar confrontos.
Diz, aqui, que todas as empresas têm direito a esses
benefícios. Basta serem solicitados. Se todas têm, por que
as resoluções do Secretário são nominais á Fiat? Por que as
resoluções do Secretário não são genéricas como deve ser uma
legislação isenta e séria? Então, o caso fica mais do que
claro. Na verdade, a resposta do Governo confirma que os
privilégios fiscais concedidos á FIAT Automóveis são
absolutamente ilegais. Eles estão causando rombos nos cofres
públicos. Gostaríamos de dizer que, durante seis meses,
fizemos algumas apurações. Constatamos a quantia de
Cr$750.000.000.000,00, o que daria em torno de
US$50.000.000,00 em seis meses, e, num ano, seriam
US$100.000.000,00. Considerando os dados dos organismos
internacionais, com relação a assentamento de famílias no
campo, gastam-se US$5.000,00 por família, para proceder-se a
um assentamento com toda infra-estrutura, inclusive com
indenização do terreno. Com esses créditos concedidos à
FIAT, em um ano, assentaríamos 20 mil famílias em Minas
Gerais. Então, esses privilégios são absolutamente ilegais,
como o próprio Secretário reconhece.
Por outro lado, o Secretário diz que a Fiat exporta. Há
trechos do relatório do Secretário que mais parecem um
relatório de defesa da Fiat, e não de defesa do
contribuinte, o que é um dever do Estado. Ele diz que o
Estado arrecada com o IPI da exportação US$8.000.000,00 por
mês. Tivemos oportunidade de verificar que o Estado não
compensa com isso nem a metade do prejuízo que tem
mensalmente, pelos dados que, nesse curto período de tempo,
pudemos levantar.
Gostaríamos de dizer mais: o Estado não tem controle das
exportações da Fiat. Os dados são fornecidos pela própria
empresa, o que é mais grave. Eu pensava que esses dados eram
colhidos a partir da própria Fazenda, mas é a Fiat que os
fornece. E a empresa que relata quantos veículos exportou e
quanto de crédito tem.
Tomaremos as medidas judiciais cabíveis. Esse caso é, para
nós, absurdo e ilegal, e tais procedimentos não podemos
admitir. 0 próprio Secretário, no jornal de hoje, diz: "O
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Governo tira dos grevistas para carentes". Isso é urna ofensa
que não tem tamanho, que não temos como qualificar. Diz aqui
que, com o corte dos dias dos grevistas, o Governo irá
destinar o dinheiro aos carentes. Mas, é, realmente, muito
dinheiro! 90% dos servidores estaduais estão ganhando menos
de um salário mínimo.
O Governo está dizendo que vai levar o dinheiro do corte
dos dias parados para os carentes do Estado. Eu pergundo:
onde estão os US$7 7. 000 . 000,00 que seriam doados à
Siderúrgica Mendes Júnior? Será que os carentes do Governo
são a Fiat Automóveis, a Siderúrgica Mendes Júnior e os
grandes grupos empresariais? Talvez, sejam esses os carentes
e não aqueles miseráveis do Estado que, agora, estão
ganhando salário mínimo. A maioria nem ganhava o salário
mínimo antes desse famigerado reajuste. Isso é urna ofensa
que não tem classificação. O Governo não negocia e, sequer,
dialoga. A greve já dura 33 dias. O Estado deixou de
arrecadar, este mês, de decréscimo real, 6%.
Essa atitude irresponsável do Governador com relação a essa

greve está prejudicando todo o Estado. Todos os municípios
estão sendo prejudicados. A projeção da arrecadação para o
mês que vem é de que haja uma queda de mais de 20%. Todos os
outros Estados brasileiros estão com aumento real da
arrecadação. A economia tem tido uma ligeira melhora, e
Minas está perdendo em arrecadação. Não podemos admitir que
essas irresponsabilidades do Governador continuem
prejudicando todo o Estado de Minas Gerais. Esse Governo não
dialoga com o povo, mas dialoga com a Fiat, com a Mendes
Júnior e com outros grandes grupos empresariais.

365a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 15/4/93 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a Bancada do PT, como fez, agora, o ilustre
Deputado Roberto Carvalho, encaminhou expediente ao
Governador do Estado denunciando a Secretaria da Fazenda.
Essa Secretaria estaria dando tratamento tributário ofensivo
á Constituição Federal e à legislação básica do Estado com
vultoso prejuízo de arrecadação de ICMS.
Procurei informar-me sobre o assunto. A denúncia me parece

grave e foi hoje ratificada pelo Deputado Roberto Carvalho.
Ao ler o expediente encaminhado pelo Secretário da Fazenda,
Dr. Roberto Brant, ao Sr. Governador Hélio Garcia, eu me
convenci de que a operação tem pleno fundamento na
Constituição Federal, na legislação federal e na legislação
estadual
Mostrarei aos senhores e ao povo de Minas Gerais o que está
acontecendo. A Constituição Federal, em seu art. 155, f 2g,
inciso II, alínea a, prevê que o ICMS não incidirá sobre
operações com destino ao exterior, produtos
industrializados, excluídos os semi-elaborados. O automóvel
da Fiat destinado ao exterior é um instrumento de elaboração
completa. Prevê, outrossim, que, a não-incidência, salvo
determinação em contrário da legislação, acarretará anulação
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do crédito relativo ás operações anteriores. Determinação em
contrário existe e se reflete no Convênio ng 66 do Confaz. E
mais. Estabelece, ainda, a Constituição, a possibilidade de
previsão de casos de manutenção de créditos, relativamente à
remessa para o exterior de serviço e mercadorias (art. 155,
2g, inciso XII alínea "e').

Vejam V. Exas. : considerando que a competitividade tem de
ser assegurada à Fiat para manter o mercado externo, pois,
caso contrário, vai perdê-la para a Ford, a Volkswagem e
outras.
A produção mundial do Uno deverá situar-se tão somente em
Betim, o que vai gerar cerca de 4 mil empregos, apenas com
essa produção e exportação do Uno.
Não pode ter nenhum imposto o produto exportado. Esse é um

entendimento de ordem mundial
A legislação permite que a Fiat e empresas similares tenham
crédito do imposto que pagam nas compras que fazem. Isto é,
se a Elat adquire autopeças em São Paulo, ela tem que
recolher , em São Paulo, 12% de ICMS e fica com esse
crédito, porque, ao exportar, não deve nada, não tem que
pagar imposto. Se a Fiat adquire as peças em Minas Gerais.
paga 18% e fica com esse crédito
A Fiat exporta mais do que vende no mercado interno. Dai o

crédito do ICMS gerado, que o Estado teria de devolver, em
espécie, com atualização monetária, atualização essa que já
é objeto de ação movida pela Fiat contra o Estado.
o Estado adotou, então, mecanismos para não deixar acumular

esses créditos, sendo eles divididos em quatro: primeiro -
diferimento do ICMS na importação de componentes; segundo -
quitação do ICMS de diferença de alíquota de aquisição de
bens de uso e de consumo (isso, com crédito do imposto);
terceiro - transferência de crédito para empresas coligadas
(pagamento do imposto devido por ela); quarto - protocolo do
leite.
o montante desses itens dava um crédito à Fiat de
US$34.000.000,00, o qual, em razão da operação feita pela
Secretaria da Fazenda, vai praticamente zerar.
A operação, portanto, ao invés de prejudicar, beneficia o
Estado. Evita o acúmulo de créditos para uma empresa e evita
que o Estado tenha de desembolsar quantias corrigidas e
volumosas a titulo de compensação. E. além de legal,
legitima. Assegura a defesa dos interesses fazendários,
preservando a melhor, mais racional e mais criteriosa
arrecadação. (- Lê:)
"*0 procedimento autorizado á Fiat Automóveis S.A. está,

todo ele, calcado em preceitos legais e fundamentos
jurídicos capazes de sustentá-lo e foi concedido em defesa
dos interesses do Estado, inclusive para proteger a sua
receita tributária.
5 - Além de inteiramente legal, o tratamento fiscal
concedido à Fiat Automóveis S.A. é amplamente benéfico à
economia do Estado e, em última análise, à própria
arrecadação tributária total.
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É de conhecimento público que, devido à recessão econômica,
o mercado de automóveis mantém-se estagnado ao longo dos
últimos anos. Em razão disso, toda a indústria automotiva
brasileira, com exceção da Fiat, mantém sua produção
estabilizada nos últimos três anos. A Fiat, para contornar
as dificuldades do mercado interno, empreendeu um grande
esforço de exportação. Em 1990 suas exportações atingiram
547 milhões de dólares e em 1992 alcançaram 707 milhões de
dólares, o que faz dela a maior exportadora privada do Pais.
Esse esforço de exportação foi altamente positivo para a
economia mineira, pois permitiu o aumento da produção e o
aumento do número de empregos numa conjuntura de crise
generalizada do setor.
Para se ter uma idéia desse processo, basta verificar-se
que, entre 1990 e 1992, a produção da Ford passou de 135.000
veículos para 139.000, a da General Motors, de 200.000 para
212.0000, a da Volkswagen, de 281.000 para 344.000. Enquanto
isso a produção da Fiat passou de 224.000 veículos em 1990
para 310.000 veículos em 1992, consolidando sua posição de
2 maior indústria automotiva do País, quase igualando-se à

primeira colocada.
Isso só foi possível, no entanto, graças as exportações. Na

ausência do tratamento fiscal que lhe concedemos, a Fiat,
como reiteradamente manifestou ao Governo de Minas Gerais,
teria que suspender suas operações para o exterior, já que a
não-compensação dos seus créditos tributários tornava não
competitivos seus produtos no mercado internacional. Com a

manutenção e o aumento das exportações, a Fiat, que
empregava 12.468 trabalhadores em 1990, emprega hoje 14.599,
estando em franco processo para atingir a marca de 16 mil
nos próximos meses. Enquanto isso, o conjunto das outras
montadoras diminuiu em 9.400 o número de seus empregados.
Manter e aumentar a produção e o emprego foi e continua
sendo os objetivos fundamentais da política fiscal do
Governo de Minas.
Na ausência da compensação dos créditos, ocorreria ainda um

outro fato sumamente grave para a economia mineira: a Fiat
teria que abandonar seus fornecedores mineiros,
substituindo-os por fornecedores de São Paulo ou de outros
Estados, isso porque nas transações interestaduais a
aliquota do imposto é de 12%. contra 18% das alíguotas
incidentes nas operações internas. Diante da perspectiva de
não-aproveitamento dos créditos acumulados na compra de
peças e componentes, a montadora teria que optar por uma
estratégia de fornecimentos que lhe permitisse acumular o
menor volume possível de créditos.
Em defesa dos fornecedores de Minas Gerais, e buscando
reforçar ainda mais o crescimento de um pólo de fornecimento
para a indústria automotiva no Estado, decidimos pelo
diferimento do imposto nas operações internas, salvando com
isso parte expressiva de nosso parque industrial e
contribuindo ainda mais para a expansão da renda e do
emprego.
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Para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os mais de
dois mil empregos gerados pela Fiat, nos dois últimos anos,
produzem divisas para Minas Gerais, porque, evidentemente,
significam mais compras no mercado e aumento do poder
aquisitivo, e o Estado, em razão disso, recebe mais
dividendos. Tenho plenas condições, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, de discutir com os senhores os fundamentos legais
dessa operação e é por esse motivo, por ter encontrado
fundamentos legais, que tenho ocupado a tribuna, neste
instante, para dar esses esclarecimentos. Muito obrigado.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)

365g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 15/4/93 pelo

Deputado José Leandro
O Deputado .José Leandro - Sr. Presidente, Sr. Secretário,

Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias, precisa o
Pais, urgentemente, repensar o seu sistema de transporte de
cargas. Hoje, o Brasil utiliza o meio mais caro e mais
poluidor. E irracional continuarmos dependendo do transporte
sobre pneus, sabidamente, em todo o mundo, o menos próprio
para cargas. Estamos assistindo, todo dia, cada vez mais, a
uma corrida maluca das multinacionais fabricantes de
veículos, que produzem caminhões cada vez maiores, o que
sempre exige pisos asfálticos mais fortes e resistentes e
por isso mesmo, mais caros ainda. O transporte rodoviário já
representa 60% de todo o transporte no Pais. Essa situação é
incompreensível num País de tamanha extensão territorial e
de tão grande quantidade de rios perfeitamente navegáveis.
Precisamos, caros colegas, todo dia, ajudar a formar nova
consciência sobre transportes no Brasil. Não podemos
continuar dependendo eternamente do petróleo e de estradas
asfaltadas. Se essa situação persistir por mais dez anos,
não teremos como viabilizar o verdadeiro desenvolvimento do
Pais.
Essa é uma situação anacrônica e retrógrada, que vai
impedir o nosso desenvolvimento. Precisamos urgentemente
aproveitar nossos rios e construir, seja qual for o
sacrifício, estradas de ferro que atendam às necessidades de
transporte da produção de bens de consumo interno e externo,
como alimentos e minérios, por exemplo. O motivo maior da
minha presença nesta tribuna, neste momento, é exatamente
chamar a atenção dos nobres colegas para a situação caótica
em que se encontra a Rede Ferroviária Federal. Sua situação
chega a ser dramática. O próprio Ministro dos Transportes,
Dr. Alberto Goldman, recentemente, em entrevista coletiva à
imprensa, admitiu que a Rede Ferroviária Federal está
morrendo. Não podemos aceitar isso passivamente. Está
absolutamente distorcido o modelo de transporte de cargas e
até o de passageiros, neste Pais. O transporte ferroviário
brasileiro de cargas é de apenas 23%. E ainda agora estão
querendo acabar com mais um segmento da rede, desta vez,
novamente em Minas, tentando suprimir o trecho de 360km
entre Cataguases e Lafaiete Bandeira. Isso é um absurdo!
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Para não se apresentarem com outros motivos, basta dizer
que esse trecho mineiro da rede é o único que liga o
Quadrilátero Ferrífero aos portos do Rio e de Vitória e
serve a 25 municípios com mais de 900 mil habitantes.
Precisamos, senhores Deputados, sensibilizar o Presidente
Itamar para esse problema.
Sei que o Presidente não tem como modificar esse estado de
coisas na medida necessária, mas creio que pode e tem meios
e tempo para iniciar a reversão desse quadro.
Essa não é uma luta de Minas Gerais apenas. A situação é
grave em todos os Estados e, portanto, o problema é
brasileiro, evidentemente. Vou ler trechos do pronunciamento
do Presidente da Rede Ferroviária Federal, Dr. Osires
Stenguel, e do Ministro dos Transportes, Dr. Alberto
Goidman, transcritos no Diário do Comércio, dias atrás
onde os senhores verão alguns fatos estarrecedores:

Stenguel salientou que as perspectivas para 1993
indicam o agravamento da degradação da empresa, com
possibilidade de não haver recursos suficientes para o
custeio e pagamento da folha salarial dos 47 mil

funcionários
Goldman afirmou que 40% das locomotivas (cerca de 450

máquinas) da rede estão paradas e 8.000Km de ferrovias, de
um total de 22.000Km, foram desativados. A dívida total da
rede é de US$777.007.000,00. A empresa não paga nem O
serviço da divida, que é de US$ 4 7 . 003 . 000, 00 , nem os
compromissos com o Banco Mundial - BIRD - e com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -,
no valor de US$42.008.000,00. A rede também não recolhe
1N55, nem PASEP, nem FINSOCIAL, nem o fundo de pensão dos
funcionários - REFER - nem o ICMS aos Estados.
Tudo isso, na avaliação de Goldman, torna inviável o
Projeto Transporte do Pais, que precisa de portos, estradas
e ferrovias, funcionando. "0 Ministro estimou em
US$700.000.000,00 (dezesseis trilhões e quatrocentos milhões
de cruzeiros as necessidades imediatas da rede, sendo
US$400.000.000,00 (nove trilhões e trezentos milhões de
cruzeiros) para recuperação de locomotivas, e o restante,
para a malha ferroviária.
Srs. Deputados, pelo que acabei de expor e de ler, não é
preciso dizer mais nada. Concluo meu pronunciamento sobre
esse assunto, de extrema importância para todos nós,
entristecido e preocupado com o agravamento da pobreza
progressiva do País. Obrigado.

3654 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 15/4/93 pelo

Deputado Bené Guedes
O Deputado Bené Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais pessoas que se encontram nas galerias, gostaria de
falar sobre a Unimed de Juiz de Fora, que está completando
20 anos.
Fundada em 8/1/73, a Unimed de Juiz de Fora completou neste

ano 20 anos.
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Dentro de urna vasta programação de comemorações, recebi com
muita honra o convite especial do Or. Luiz Oscar Machado
Martins, Presidente da instituição, para participar deste
significativo evento, marco importante para todos nós da
Zona da Mata. Ao entrar para a maioridade, a Unimed
homenageará seus fundadores, bem corno a todos os
empresários, que acreditam nos objetivos desta instituição e
que vêm contribuindo decisivamente para o fortalecimento do
cooperativismo médico em Juiz de Fora.
Ao Dr. Luiz Oscar a minha mais alta consideração pelo
trabalho que vem desenvolvendo e a toda a equipe de
funcionários o meu apreço pela dedicação e amor com que
executam suas atividades.
Com esses 20 anos, consolida-se a importância dessa
instituição para os juizforanos e populações vizinhas. Que
Deus os abençoe na árdua missão de minimizar e administrar o
caos em que se encontra a saúde em nosso Pais. Mais uma vez,
parabéns e meu muito obrigado.
Gostaria de saudar a presença, aqui, de alunos e
professores da UEMG e, nesta oportunidade, manifestar o
nosso apreço, a nossa estima e o quanto valorizamos o
trabalho do Prof. Aluízio Pimenta, que é o Reitor da
universidade e que vem, de há muito, trabalhando na parte
burocrática. Esperamos que, com a ajuda de todos nós e,
especialmente, do Governador Hélio Garcia, se agilize a
inclusão e a implantação das unidades que pertencerão àquela
universidade. Gostaria, também, de dizer que estamos
solidários com essa causa e que faremos todos os esforços
para que ela possa ser viabilizada.
Gostaria, ainda, nesta oportunidade, sem querer entrar no
mérito da questão, de falar sobre a pessoa da Dra. Vera
Lúcia Junqueira Monteiro de Barros, conterrânea minha e
pessoa que conheço desde a infância, pois estudamos juntos
em Leopoldina. A Dra. Vera Lúcia é médica e reside em Belo
Horizonte há muito tempo.
Entretanto, a Ora. Vera foi acusada de crime de falsidade
ideológica na elaboração de laudos de presos políticos
mortos no período revolucionário. Compreendo a luta de
muitos brasileiros e brasileiras que defendem
intransigentemente essa causa - nós também não aceitamos
esse tipo de coisa - mas, como a Dra. Vera Lúcia Junqueira
Monteiro de Barros foi acusada sem provas, pois estas não
apareceram, e a representação feita contra ela foi arquivada
pelo Conselho Regional de Medicina, venho, neste instante,
como leopoldinense que sou, como pessoa casada na família
Junqueira e também por estimar muito a Ora. Vera, dizer que
fiquei feliz pelo fato de não ter sido provado nada contra
ela.
Eu não poderia me omitir nesta hora, e é por isso que eu
levo minha solidariedade a ela, dizendo que, mais uma vez,
fico feliz em ser seu amigo. Ela prestou relevantes serviços
a Minas Gerais, principalmente a Belo Horizonte. Lamento,
profundamente, que ela tenha sido envolvida nesse caso. Mas,
felizmente, a Justiça a inocentou. Volto a dizer que nós não
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somos contra a sua pessoa, pois ela sempre foi uma figura de
grande valor. Sempre acompanhei a sua trajetória em Belo
Horizonte, como, também, a da ex-Vereadora Helena Greco, que
sempre lutou para defender todos aqueles que foram
massacrados. Mas, eu também tenho o dever, nesta
oportunidade, como seu conterrâneo e como pessoa ligada a
ela por laços familiares, pois minha esposa é da família
Junqueira, de falar sobre a pessoa de D. Vera Lúcia
Junqueira Monteiro de Barros. Sua inocência, nesse processo,
não me causou a menor surpresa. Muito pelo contrário,
reafirmou a nossa convicção de que ela é correta e que
jamais trilharia esse caminho. Isso é motivo de grande
orgulho para todos os mineiros, principalmente para nós,
1 eopol di nenses.

- Sem revisão do orador.)
365a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso proferido em 15/4/93 pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, companheiros e companheiras das galerias,
inicialmente, eu gostaria de saudar as pessoas presentes nas
galerias. Há uma contradição que esta Assembléia Legislativa
precisa urgentemente resolver. Esta Assembléia incluiu na
Constituição, feita por ela mesma, artigo criando a
Universidade do Estado. E foi desencadeado um processo no
qual, se não me falha a memória, 14 unidades optaram por se
incorporarem á Universidade Estadual. Mas, até agora, o
Governo do Estado e a Assembléia de Minas ainda não
garantiram os recursos para que esse processo se
viabilizasse. Entretanto, está pendente em nossa pauta, há
algum tempo, uma emenda do Deputado Adelmo Carneiro Leão, do
PT, que garante, efetivamente, esses recursos. Creio que a
presença de vocês, hoje, nestas galerias, significa a
possibilidade de essa luta se ampliar para que nós possamos
sair do campo da retórica, no que diz respeito aos
compromissos com a educação, e possamos ir para o campo da
prática.
Em segundo lugar, eu gostaria de comentar o pronunciamento

do Deputado Benê Guedes. Eu não poderia deixar de registrar
a nossa enorme indignação diante do que sofre hoje a D.
Helena Greco. Ela tem uma tradição que nos faz orgulhosos
por ser mineira. D. Helena Greco, já idosa, deixou seus
afazeres domésticos para enfrentar uma grande luta. Ela
lutou pela anistia ampla, geral e irrestrita, e poucos, no
Brasil, tiveram essa coragem.
Entretanto, o que mais dói em nós, neste momento, é ver que

os torturadores continuam soltos, que o ex-Presidente Collor
de Mello continua solto, e que todos aqueles responsáveis
por todos os escândalos continuam soltos, enquanto a D.
Helena Greco é condenada por ter erguido a sua voz em favor
daqueles que, em certo momento, estavam submetidos à
repressão, a torturas, ao exílio e à morte pela ditadura
militar. Portanto, a sua condenação é um escárnio a tudo que
pode ser chamado de justiça neste Pais. 0 nosso dever de
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cidadão e de democrata e de efetivamente comprometido com os
direitos humanos é repudiar, com a maior veemência, essa
decisão de nossa Justiça. A partir desse ato da Justiça, não
podemos fazer apenas um protesto, mas devemos demonstrar, de
maneira inexorável, que a Justiça deste Pais tem que ser
mudada
Não é mais possível aceitar uma Justiça que só serve aos
interesses dos fortes, dos poderosos e das elites.
Finalmente, queria abordar, agora, efetivamente, o assunto

que foi a razão de minha inscrição para falar neste momento.
O Deputado José Militão fez um discurso - e teve inclusive
a gentileza de me enviar uma cópia - sobre a Praça Carlos
Chagas. Ele começa afirmando que a praça é do povo. Eu
pergunto: será que a praça é mesmo do povo ou deveria ser do
povo?
A praça é do povo, diz o nobre Deputado Militão, do PSDB.

Será mesmo ou apenas deveria ser? De Castro Alves a Caetano,
o sentido dessa frase atravessa a história do Brasil como
uma denúncia do autoritarismo, particularmente ressaltado no
último período, cujo espólio ainda cobre de vergonha o Pais
e a cidade de Belo Horizonte, inclusive. Praça alguma tem
sido do povo. Nós, do PT, podemos falar disso de cadeira.
Ninguém, além dos próprios movimentos, tem contribuído mais
do que nós para o resgate de praças e ruas como espaços da
democracia, construindo uma história contemporânea de
resgate do espaço público que daria inveja aos gregos do
passado. Mas são momentos de democracia, apenas. Nenhuma
praça no Brasil, por enquanto, pode ser considerada do
povo".
O povo precisa resgatar suas praças, definitivamente. E
eternizar a democracia. E preciso recuperar, inclusive, a
Praça Carlos Chagas, em frente desta Casa, que também
deveria ser do povo, como o céu é do condor, mas que, para
provar o contrário, recentemente derrotou os funcionários
públicos na luta por uma remuneração digna.
Aqui, eu queria abrir um parênteses para falar de duas
notas publicadas no jornal Estado de Minas de hoje. O
Deputado José Militão reclama de patrulhamento ideológico,
pois seu nome foi incluído na lista dos que votaram contra
os servidores públicos. Eu não quero abrir mais uma
discussão sobre a autonomia e independência das entidades
sindicais em relação ao partido, pois já fiz isso, nesta
tribuna, diversas vezes. Mas existem fatos. Tivemos uma
votação nesta Assembléia. Alguns Deputados votaram a favor
do projeto do Governo, a meu ver de forma equivocada, mas
tiveram a coragem de dar o seu voto a favor. Outros,
minoritários, e não apenas do PT, mas, também de outros
partidos, votaram contra esse projeto. Alguns Deputados se
omitiram. Estavam aqui e se retiraram na hora da votação.
Essa foi a posição do Deputado José Militão, que tem de
assumir sua atitude. Não se trata de patrulhamento
ideológico, mas de fatos. O Deputado José Militão saiu do
Plenário na hora da votação. Critério dos servidores e de
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todas as entidades: se alguém não esteve no Plenário para
votar, isso significa que votou com o Governo.
Continuando: ato falho em seu discurso, o Deputado, no
fundo, parece concordar conosco. Para falar do exercício da
democracia nas praças, necessitou recorrer à Grécia antiga,
certamente por não encontrar exemplos na história das
administrações públicas municipais que antecedem a atual.
Nenhuma praça é, ainda, definitivamente do povo. E o povo
precisa resgatar suas praças, defendendo-as do descaso a que
o desprestígio da democracia as relegou no passado. O
Deputado que nos desculpe: é evidentemente um exagero mal-
intencionado eleger a recuperação de uma praça como
prioridade maior do povo de Belo Horizonte. Diversas outras
questões não citadas em seu discurso pelo menos disputam com
a praça Carlos Chagas a "pole-position" das necessidades
populares (se é que o Deputado as conhece de perto): O
desemprego, o baixo nível de renda, o desamparo das crianças
relegadas à sobrevivência nas ruas, a precariedade do
sistema de abastecimento, o custo de vida, a insuficiência
do sistema de saúde, a rede pública de educação. etc.
Apenas uma Prefeitura democrática pode orientar os recursos
(bastante magros) dos belorizontinos para superar
organizadamente tão complexa problemática.
O Deputado parece não compreender isso (ou não se interessa
de fato pelos problemas do povo de EH). Num ato de
injustificável revanchismo, elege uma praça como prioridade
popular, acima de tudo o mais, apenas para se somar aos que
atacam o esforço das camadas populares e democráticas de
Belo Horizonte para remodelar a administração pública,
ajustando-a às necessidades dos tempos atuais.
O Deputado critica a lentidão do processo de recuperação da
praça, dizendo que "o que nos parece inaceitável é que,
passados cinco longos meses, o atual Prefeito não deu um
passo para viabilizar um projeto...".
Sr. Presidente, hoje é dia 15 de abril. Abril é mês quatro.
Temos janeiro, fevereiro, março e meio mês de abril, e o
Deputado José Militão consegue transformar três meses e meio
em cinco longos meses. Parece-nos um problema de
calendário e, talvez, má-fé. Finalmente, faz alusão a um
processo de burocratização da União Soviética e do leste
europeu, dando a entender que estamos iniciando, com o
problema da praça, um problema social semelhante. Gostaria,
também. Sr. Presidente, de, rapidamente, trazer algumas
informações. Tenho em mãos um edital da Superintendência de
Desenvolvimento da Capital, a qual publicou uma nota que diz
o seguinte: 'Quem cancelou o edital anterior não foi o
Prefeito Patrus Ananias, e sim a Superintendência de
Desenvolvimento da Capital". Cancelou-se o edital anterior
por não obedecer a preceitos legais. Segundo: eram
estabelecidos dois editais para uma obra que podia ser feita
por um edital. Terceiro: a estimativa do valor estava além
do que seria necessário para construir a praça. Quarto: a
SUDECAP publicou, hoje, no Minas Gerais - quem quiser pode
consultar o "Minas Gerais" de hoje - um novo edital onde vai
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demonstrar que, com o dinheiro que estava originariamente
previsto para construir parte da praça, a atual
administração vai construir a praça inteira.
Eu queria lembrar ao Deputado José Militão, por exemplo,

que, no ano passado, numa relação confortável e amigável com
as empreiteiras, a Prefeitura de Belo Horizonte gastou
US$50.000.000,00, tirados de um orçamento de
US$270.000.000,00. Esse dinheiro foi para pagar as
empreiteiras. O débito não ficou para a atual administração,
não ficou para Patrus Ananias, mas para o povo. Há um débito
de US$50.000.000,00 para ser pago agora. O Deputado José
Militão, como militante e dirigente do PSDB, deveria saber
disso. Deveria saber, também, que convênios foram firmados
com a Prefeitura de Belo Horizonte para construção de
escolas, e as escolas não foram construídas. Eu não tenho
nenhum problema, mas dissimulo. Falo as coisas às claras.
Queremos deixar claro que não estou dizendo que alguém
embolsou dinheiro. Não estou acusando, de maneira alguma, o
PSDB de desonesto. Estou afirmando e reafirmo que houve
contratação, em convênios, para construção de escolas, e
esse dinheiro não foi gasto em escolas. Essas informações
devem fazer parte de um debate político sério.
Para concluir, Sr. Presidente, queria dizer o seguinte: A
praça vai ser do povo. Tenho para mim, todavia, que o
processo de restauração deve ser compatibilizado com o
processo de construção, numa democracia, numa participação
popular, numa nova forma de gerir o dinheiro público. Isso
vai acontecer, não apenas porque o PT está à frente da
Prefeitura. Vai acontecer, porque estamos conscientes de que
o povo de Belo Horizonte quer isso. Estamos, mais,
conscientes de que o povo de Minas, o povo do Brasil, quer
transformar esse estado de coisas. Concluindc, de fato, Sr.
Presidente, reafirmo o que eu disse, há 15 dias, nesta
tribuna: queremos que o PSDB seja parceiro nosso nessas
transformações. Gestos, atitudes, pronunciamentos como os do
Deputado José Militão não contribuem em nada para isto.
Muito obrigado.

365a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 15/4/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, companheiros presentes nas
galerias e que aqui estão, hoje, pela questão da
universidade estadual. Os companheiros estão aqui pela
proposta de emenda do companheiro Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Gostaria de saudar esses companheiros, gostaria de
saudar o companheiro Roberto Lira, que é Presidente do PT em
São João del-Rei e que está presente nas galerias.
Gostaria de falar sobre a questão de São João del-Rei.
Estamos entrando com um requerimento na Assembléia, pedindo
algumas explicações sobre a questão das obras em São João
de]-Rei, no que diz respeito á questão do asfalto, que está
na imprensa, em nível nacional. Hoje, temos em São João del-
Rei, cidade histórica maravilhosa, um processo de
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descaracterização cada vez mais abusivo por parte da
administração pública, que, em nome do populisrno, em nome do
progresso, deseja asfaltar toda a cidade, num desrespeito ao
seu acervo histórico.
Estamos entrando com um requerimento pedindo informações
sobre licitações e outras informações, pois sabemos que o
nosso Prefeito não é bem-visto nem benquisto. O PDT de São
João dei-Rei, que merece nossos parabéns, entrou, na época,
durante a campanha eleitoral, com uma ação judicial,
alegando a inelegibilidade e fraude eleitoral daquele
candidato a Prefeito, baseando-se na Constituição, em seu
art. 14, que trata desse assunto. Sendo ele Prefeito de
Tiradentes, candidatou-se, na legislatura subseqüente, à
Prefeitura de São João del-Rei, comarca da mesma jurisdição.
O PDT entrou com essa ação judicial no fórum local, onde o
Juiz mandou arquivar o processo. Assim, o atual Prefeito
ganhou as eleições, o PDT recorreu, e, agora, saiu o
resultado da sentença, no TRE, confirmando a ação judicial.
O TRE fez o pedido para que seja reaberto o processo em São
João del-Rei. Isto, para nós, é muito importante, e
deveremos travar uma forte luta no sentido de apurar todos
esses fatos.
Também trabalhamos, em São João del-Rei, com uma ação
cautelar, visando a impedir que a cidade seja toda
asfaltada, principalmente a área tombada pelo patrimônio
histórico. O Prefeito falou, em rede de televisão, que
asfaltará toda a cidade. Nossa preocupação é que a cidade
não é toda tombada, só algumas ruas e prédios. E claro que
ele não asfaltou os locais tombados, mas nós tememos que o
faça uma vez que se trata de um aventureiro.
Precisamos trabalhar esta questão de São João dei-Rei muito

seriamente. Outros partidos encontram-se conosco nesta luta,
como é o caso do PSDB e do PDT. Necessitamos fazer um sério
trabalho de conscientizaçãO popular para que o povo não se
deixe enganar, como aconteceu, recentemente, no caso Collor
de Mello.
Gostaria de pedir, para este requerimento, a aprovação dos
companheiros, com vistas a solicitar informações sobre as
licitações, a relação dos locais que serão asfaltados, para
garantirmos que a cidade de São João dei-Rei não seja
destruída.
Concluindo, queremos dizer que todo esse trabalho contra
São João de]-Rei tem o aval do ex-Governador Newton Cardoso.
Tenho em mãos fotos de pessoas que apoiaram Newton Cardoso
nessa tentativa de destruição da nossa cidade.
Aqui, apresentamos o nosso repúdio, pedindo todo o apoio

dos Deputados da Assembléia para a aprovação do requerimento
que apresentamos. Obrigado.

365g REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 15/4/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria de
apresentar uma questão de ordem a respeito do programa
Assembléia Informa'. Desde que o programa foi ao ar. tem
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realmente mostrado, de forma realista e sem tendenciosidade,
as definições que são tiradas nesta Casa.
Lamentavelmente, hoje assistimos a um programa que

consideramos tendencioso, o qual falava sobre a votação do
projeto referente ao reajuste do funcionalismo público.
Apenas um lado do projeto foi abordado: o porquê da
aprovação, não dando oportunidade às pessoas que votaram
contra de se pronunciarem. Gostaria de saber se a Mesa da
Assembléia vai possibilitar de fato que o programa mostre
tudo aquilo que foi discutido nesta Casa ou se
lamentavelmente vamos ficar com o programa abordando um lado
somente.
Dependendo da posição da Mesa, vou solicitar a cópia
oficial do programa e, ao mesmo tempo, reivindicar seja
feito um programa com as duas posições. Muito obrigado.

3654 REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 15/4/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, o nosso
colega, Deputado Gilmar Machado, levantou uma questão de
ordem relativa ao problema vinculado ao programa de TV
intitulado Assembléia Informa", referente ao projeto de
aumento dos servidores.
Informamos que temos um problema concreto, e caso a

resposta venha depois, a nossa indagação perde o sentido.
Não há como veicularmos o assunto daqui a 15 dias se o
projeto já foi votado. Faço um apelo, porque os computadores
estão na Casa. E só apertar o botão para termos os dados que
pedimos e assim ser reparado o equívoco.

365a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 15/4/93 pelo

DepLtado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, populares presentes nas galerias, a
principio, nada há contra o requerimento do nobre Deputado
Romeu Queiroz.
Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para aproveitar o
momento e fazer algumas considerações. Ontem vim aqui para
defender o sistema parlamentarista de governo, sistema que
defendo há mais de 20 anos, desde a época de estudante. Cada
vez mais me convenço de que esse sistema é o mais
democrático, mais perfeito, moderno, enfim, o melhor para
ser adotado.
As nossas considerações, as nossas convicções ficam
seriamente abaladas, quando deparamos, por meio do
noticiário nacional, com denúncias envolvendo o Presidente
da Câmara dos Deputados em possíveis irregularidades na
perfuração de poços artesianos em sua propriedade, no Estado
de Pernambuco. Isso é lamentável. Isso depõe contra o Poder
Legislativo. Ainda mais quando tivemos noticias de que a
Mesa do Congresso Nacional, a Mesa da Câmara dos Deputados
recusou-se a aprofundar a investigação da denúncia veiculada
pela imprensa e apresentada na Câmara pelo nobre e bravo
Deputado José Cenoíno, a quem rendo minha homenagem como ex-
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companheiro de partido e ex-companheiro do documento que
apresentamos no 1 Congresso Nacional do Partido do
Trabalhadores, para ser analisado pelo Congresso.
E importante que Minas Gerais demonstre qual a real
situação dos membros do Legislativo do Estado com relação a
essa matéria.
Encaminhei, hoje, ao Plenário desta Casa, cinco
requerimentos neste sentido, para serem dirigidos a diversos
órgãos, nos seguintes termos: ( Lê:)
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer, com fulcro no Art.
245, inciso XII, do Regimento Interno, seja encaminhada à
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do Estado de Minas Gerais solicitação escrita
para fornecimento da lista dos beneficiados, públicos e
privados, com o trabalho de perfuração de poços artesianos
no Estado de Minas Gerais, durante o exercício de 1992.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 1993.
Raul Messias
Justificação: Tendo em vista as denúncias veiculadas pela
imprensa nacional de que Deputados Federais se beneficiam
ilicitamente dos trabalhos de órgãos públicos; considerando
a necessidade de que não pairem dúvidas sobre os membros do
Poder Legislativo mineiro e, em observância aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade dos
atos dos poderes públicos estabelecidos na Carta Magna de
nosso Estado, é muito oportuna a publicação destas

informações.
Pelo exposto, contamos com o apoio irrestrito dos nobres

colegas desta Casa.
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, demais presentes nas
galerias, acho que o parlamentarismo deve ser defendido, que
o Poder Legislativo deve ser defendido e respeitado, mas
todas as informações que envolvem os membros deste Poder têm
que ser públicas e mostradas para todos.
Ontem, eu dizia, referindo-me à origem etimológica da
palavra 'república, do latim "res publica", em homenagem a
minha Líder, Deputada Maria José Haueisen.
E muito importante o conhecimento da etimologia da palavra.
Por esse motivo apóio a emenda do Deputado Tarcísio
Henriques, que quer ver incluído no currículo escolar O
latim, para que as pessoas compreendam o significado das
palavras.
Eu me lembro das palavras de um amigo, no vale do Rio Doce,
Padre Léssio, na Paróquia de Pocrane, que dizia em uma de
suas missas, às vésperas das eleições, qual era a origem da
palavra candidato. A origem etimológica é candidus atus'.
São aqueles que têm os seus atos puros. São aqueles que não
apresentam nenhuma nódoa. Os candidatos romanos ao Poder
Legislativo desfilavam diante dos romanos com túnicas
brancas, demonstrando a candura, a pureza de seus atos. E os
eleitores eram desafiados a jogar qualquer objeto que
manchasse as vestes brancas do candidato. Essas vestes
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mostravam a ausência de nódoa nos atos dos candidatos a
cargos públicos.
Acho muito oportuno, exatamente neste momento em que

estamos discutindo o plebiscito e a reforma da Constituição,
referirmo-nos ao estudo da história romana. Os romanos, em
determinado período, possuíam monarcas, mas estes eram
eleitos pelo voto dos cidadãos, de uma elite, porque os
escravos e os estrangeiros não votavam.
E importante que nós, que somos homens públicos, que somos

membros do Poder Legislativo, coloquemos à vista de toda a
sociedade todos os nossos atos. Não devemos esconder nenhuma
de nossas ações. E com base nisso que acho importante que a
CEMIG, a COMIG, a COPASA, a RURALMINAS e a Secretaria de
Obras Públicas publiquem o nome dos beneficiados com os
programas, principalmente a perfuração de poços artesianos
no nosso Estado.
No ano passado lutamos muito para conseguir a perfuração de

poços artesianos, não em minha propriedade - porque, graças
a Deus, lá há muita água -, mas em quase todos os municípios
do Norte de Minas. A maioria da população precisa andar
vários quilômetros para apanhar alguns latões de água para
beber e cozinhar. No entanto, nós não conseguimos da COPASA,
nem da COMIG, nem da Secretaria da Agricultura, nem da
RURALMINAS nenhum poço artesiano. E nós sabemos que esses
órgãos têm condições de fazer isso. Para quem eles estão
fazendo esses poços artesianos? E importante que tal fato
venha a público. Queremos saber quanto os beneficiados estão
pagando por essas obras.
Ficam aqui os nossos requerimentos e a nossa esperança de

que essa lista venha a público, o mais rápido possível, para
que o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais não fique
ccfundido com ações que sejam da atuação do Poder
Legislativo Federal.
Infelizmente, é uma lástima, mas fica o nosso protesto e a

nossa solidariedade ao Deputado José Genoino, que bravamente
encampou essa luta no Congresso.

365a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 15/4/93 pelo

Deputado José Militão
O Deputado José Militão - Si-. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, público presente nas galerias, estamos
inteiramente de acordo com o requerimento do Deputado Romeu
Queiroz, mas, aproveitando o momento em que podemos ver
tanta gente lutando pela implantação da UEMG, eu gostaria de
dizer que, durante a Constituinte mineira, fomos um dos
criadores da UEMG. A nossa emenda pretendia, mais
especificamente, instalar uma universidade pública no Sul de
Minas Gerais, região mais densamente povoada do nosso Estado
e a única que não possui uma universidade pública ou
qualquer outra de grande expressão. Os constituintes de 1989
não podiam admitir que o Estado de Minas Gerais, tendo o
segundo PIB do Brasil, ainda não tivesse sua universidade
estadual. Vejam que São Paulo possui diversas universidades.
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São Paulo é o Estado mais avançado em pesquisas, exatamente
porque prestigia suas universidades com muitos recursos.
Minas Gerais, até agora, mesmo com a criação da
universidade pela Constituinte de 89, e já se vão quatro
anos, não tem sua universidade plenamente instalada. Então,
estamos aqui aplaudindo a iniciativa de vocês.
Fico muito feliz com as palavras do nosso querido amigo,
Deputado Antônio Carlos Pereira, Líder do PT, que disse que
hoje a SUDECAP já publica um edital para que possam,
finalmente, ser iniciadas as obras da Praça Carlos Chagas.
Eu gostaria de dizer ao Deputado que, principalmente nós,
Deputados do PSDB, reconhecemos que a Praça Carlos Chagas
talvez não seja a prioridade mais importante para Belo
Horizonte.
Conheço bem a periferia de Belo Horizonte e sei das enormes
dificuldades que o povo dessa periferia enfrenta. Esse povo
não tem saneamento básico, não tem energia elétrica
suficiente, não tem água, não tem um lugar em que se possa
viver dignamente.
Mas a dificuldade está no fato de que os recursos que

vieram para essa praça são recursos carimbados, são recursos
que não custam dinheiro para o Município de Belo Horizonte.
Tivemos a oportunidade de estar em Brasília quando da
assinatura do convênio com o Banco do Brasil. Fico feliz
quando o Deputado diz que vai poder construir a Praça Carlos
Chagas, porque os recursos aqui existentes são suficientes
para a construção da praça e para outras obras.
Agora, eu gostaria que o Deputado Antônio Carlos Pereira
dissesse ao Prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, que
a administração do PSDB de Belo Horizonte viveu, em quase
todo o seu mandato a não ser no período do Governo Hélio
Garcia, com governantes adversários nas áreas federal e
estadual
Apesar de ter combatido sempre o Governo Newton Cardoso,
jamais o nosso Prefeito foi a algum encontro secreto com
qualquer governante que fosse nosso adversário. O PSDB tem
uma posição coerente. O PSDB faz oposição aqui e não vai
pedir favores para governantes da esfera estadual ou
federal, quando adversários.
Quero dizer, ainda, que nós desafiamos o Governo de Patrus
Ananias a fazer uma administração voltada para a educação,
como fez o PSDB. Desafiamos também o PT a fazer uma
administração voltada para a população mais carente,
principalmente a da periferia, criando melhores condições de
vida, como fez o PSDB, e desafiamos, também, o PT a mostrar
as irregularidades que o PSDB praticou na área da educação.
Finalmente, Deputado Antônio Carlos Pereira, gostaria de
perguntar se os traidores dos servidores públicos não são
aqueles Deputados que não puderam comparecer a esta
Assembléia Legislativa porque estavam enfermos e se
traidores dos servidores públicos são os Deputados que vêm à
tribuna fazer declaração de voto antecipado, inclusive,
pedindo licença a V. Exa. para falar antes, para encaminhar
a votação em nome do PSDB.
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Discurso proferido em 15/4/93 pelo

Deputado Côssimo Freitas
O Deputado Cóssimo Freitas - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nobre Deputada Maria José Haueisen, meus caros
amigos que aqui hoje comparecem para demonstrar o seu
interesse por esta causa tão nobre, que é a da Universidade
do Estado de Minas Gerais. Faço uso, neste momento, da
palavra para, além de dizer que estou de acordo com o
requerimento do nobre Deputado Romeu Queiroz, tratar da
questão da Universidade do Estado de Minas Gerais.
Temos visto com estranheza que algo que partiu desta Casa,
quando da elaboração da atual Constituição mineira, que a
idealização dos Deputados que tomavam assento nesta
Assembléia àquela época esteja sendo relegada a segundo
plano. Quando foi criada, graças ao trabalho dos Deputados,
a Universidade do Estado de Minas Gerais, foi dado um prazo
para que as unidades interessadas optassem pela
estadualização de suas escolas. Treze unidades optaram na
época e, mais tarde, uma outra, que foi a unidade da região
da nobre Deputada Maria José Haueisen, totalizando 14
unidades. E hoje vemos, com muita satisfação, a primeira
manifestação pública dos estudantes dessas unidades, que
aqui vêm para mostrar a todos nós que somos responsáveis,
juntamente com o Executivo, pela implantação dessas
unidades.
E por que somos responsáveis? Porque a idéia foi uma
criação desta Casa, e não é possível que nós, Deputados,
hoje aqui presentes e respondendo pelo compromisso que
alguns companheiros nossos assumiram, quando da elaboração
da Constituição, fiquemos alheios a esse problema. E do
nosso interesse, e é com tristeza que devo dizer que passou
pela Comissão de Educação uma emenda do nobre Deputado
Adelmo Carneiro Leão, e o que aconteceu? Aprovada na
comissão, veio ela a este Plenário e foi aprovada na 1
votação, mas até hoje não voltou para o 2Q turno, e não
entendemos o porquê disso. Porque, pela emenda do Deputado,
além dos 25% que devem ser aplicados na educação, haveria o
acréscimo de 1,5%, que seria destinado à implantação da
UEMG, totalizando 26,5%. No entanto, aprovada no lQ turno,
até hoje essa emenda não retornou. E com muita expectativa
que queremos dizer a todos os senhores que esperamos que a
Mesa inclua na pauta o projeto, para ser votado no 2Q turno.
A presença destes estudantes fala muito alto que temos a
responsabilidade de ficar atentos a seus interesses, pois
todos eles sonham com o momento de terem uma universidade em
nosso Estado.
E com tristeza que devo dizer que muitas vezes temos visto

manifestações contrárias. Não chegamos a entender o motivo.
Atravessamos um momento difícil, em que inúmeros estudantes
de escolas particulares são obrigados a abandonar seus
cursos. Quais são os pais que podem pagar 10, 12 e até 16
milhões de cruzeiros para manter seus filhos em algumas
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escolas próximas à minha cidade? Quais são os pais que
trabalham e que têm condições de dispor de tal dinheiro?
No entanto, quando nos referimos à Universidade do Estado

de Minas Gerais, encontramos, com tristeza, a indiferença, a
apatia, para não dizer a oposição de alguns.
A presença desses estudantes hoje nesta Casa, representando
unidades como Passos. Varginha, Diamantina e outras, é um
bom sinal, pois mostra-nos que é o momento de acordarmos o
Estado, para que volte a pensar nos estudantes de nossas
escolas particulares. Vimos esta semana uma convocação para
que os estudantes interessados no crédito educativo procurem
as agências da Caixa Econômica Federal . isso é uma esperança
a mais, porque, por muito tempo, esse crédito esteve cortado
e era o único meio de que dispunham os estudantes da classe
média e mesmo da pobre. Esse corte ocorreu no Governo
Collor, quando começaram a ser construídos os CIAC5 com o
dinheiro desviado do setor da educação, ao passo que nossos
estudantes ficavam sem possibilidades de lutar. Como
podemos falar para um menino que estude para poder
melhorar, se todos os caminhos estão fechados, pois, quando
chega o momento de procurar uma universidade não encontra
vaga na escola federal? E se não há vaga na escola federal,
o Estado tem de ter sua universidade, para que seus filhos
possam estudar e ter um amanhã um pouco melhor.
Satisfazendo a vontade do nosso nobre Presidente neste
momento, quero dizer: "alea jacta est, ou seja, a sorte
está lançada. Temos de lutar para que a universidade
estadual seja realmente uma realidade.

365a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 15/4/93 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Hauelsen* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados aqui presentes, senhores nas galerias, concordamos
com o requerimento do Deputado Romeu Queiroz e queremos
fazer coro com as palavras do Deputado Côssimo Freitas, que
nos precedeu na tribuna, para dizer aos universitários e aos
estudantes que aqui compareceram que nós também somos a
favor da universidade pública de Minas Gerais.
Entendemos que é sobretudo na universidade pública que se
desenvolve a pesquisa. E sobretudo a universidade pública
que dá chance aos mais pobres. Não queremos, absolutamente,
ser contra as escolas particulares, mas, num pais onde a
maior parte da população é pobre, desprovida de recursos,
entendemos que o Governo tem de dar prioridade para a escola
pública, e não adianta fazer discursos dizendo que está a
favor da educação, quando, na hora de soltar a verba
favorecendo realmente a escola pública, os cofres se
trancam, a vontade política desaparece.
Queremos dizer aos estudantes aqui presentes que podem
contar conosco, com a nossa Bancada, pois nós também, junto
com outros Deputados desta Casa, sabemos da importância e da
necessidade da instalação efetiva da UEMG em Minas Gerais.
Aproveitando a oportunidade, gostaria de falar a respeito
dos 100 dias de governo do nosso companheiro Patrus Ananias.
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Achamos oportuno lembrar, ao fim dos 100 dias do mandato de
Patrus - e 100 dias são apenas 100 dias - que ele
assumiu a Prefeitura em janeiro sem um único centavo em
caixa, mas a folha de pagamento de dezembro foi quitada em 4
de janeiro por meio de empréstimo bancário. A divida já
vencida batia em US$100.000.000,00, entre empreiteiros,
fornecedores e Bancos.
A primeira luta foi a administração dessas dividas. A

arrecadação de janeiro, incluído o IPTU, foi consumida com o
pagamento de compromissos bancários inadiáveis e com
fornecedores. Havia casos de atrasos superiores a quatro
meses. Batalhou-se por descontos, que foram obtidos até em
20%. Restam hoje US$65.000.000,00 de dívida vencida, a maior
parte com empreiteiras de obras. As pequenas empresas foram
privilegiadas no pagamento, o que causou reação das grandes
empresas, que passaram a pressionar através da imprensa.
Desde o ano passado, a Prefeitura vem trabalhando com
gastos muito superiores á arrecadação. O objetivo, neste
primeiro ano de governo, é, antes de tudo, equilibrar as
contas da Prefeitura para construir as bases de uma
administração séria, que não comprometa os serviços
essenciais, não achate salários, não demita e, principal-
mente, não sacrifique os setores de saúde e educação.
Ontem nós ouvimos o Deputado José Militão, criticando a
administração petista de Belo Horizonte por causa da praça.
O companheiro Deputado Antônio Carlos Pereira, Líder do P1
nesta Casa, já deu explicações necessárias. Entretanto,
queremos lembrar, também, que existem prioridades. Tempo é
questão de preferência, dinheiro também é questão de
preferência. Se embelezar a praça no centro do Bairro Santo
Agostinho fosse prioridade para a administração petista, sem
dúvida nenhuma as escolas da periferia seriam prejudicadas,
bem como os professores teriam seus salários achatados. Isso
porque ninguém faz brotar dinheiro com varinha mágica. E
preciso priorizar.
Entendemos que Patrus Ananias e seus companheiros de
administração, embora reconhecendo a importância de uma
praça, priorizaram a educação, a assistência ás crianças e
um salário melhor para os funcionários.
O funcionalismo do município, que amargava uma perda
salarial de 141,7% referente apenas ao acumulado entre
setembro e dezembro de 1991, conseguiu não só a reposição
dessa perda, como também a antecipação da inflação de
janeiro e a readequação do índice de março.
Dessa forma, o funcionalismo teve seu salário reajustado em
220% em relação a dezembro. O Sind-UTE considerou que esse
era um bom começo de conversa, embora ainda não fosse o
reajuste sonhado. Diferentemente do Sr. Hélio Garcia, Patrus
mantém contínuas negociações com o funcionalismo, discute
política salarial, regime jurídico único, e estabelece uma
política de valorização dos servidores e total transparência
nas negociações.
A partir de lo de maio, começam a ser executados alguns
projetos-chaves da Frente BH Popular, tais como programa
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emergencial para meninos e meninas de rua (duas unidades
serão inauguradas no próximo lQ de maio); projeto de
democratização e participação popular - o Orçamento
Municipal vai ser elaborado por entidades de base e
conselhos populares. Não era assim antes.
Não nos cumpre demonstrar o que foi feito pela Prefeitura,
porque basicamente foi feita a preparação para a execução do
programa da Frente BH Popular. Nem mesmo Santos e Porto
Alegre, Prefeituras populares e vitoriosas, conseguiram
transformações estruturais ou executaram projetos de grande
impacto no início da administração.
Há obstáculos concretos, mesmo assim o período não foi
estéril: o reajuste do funcionalismo foi significativo;
houve o reforço da escola pública, com a contratação de 708
novos professores e o início da construção de novas escolas;
a recuperação de postos de saúde, a campanha anticólera e a
retomada de uma política popular de abastecimento. Investe-
se fundo na questão do menor e no combate á fome, criam-se
condições para que a Prefeitura assuma a gestão do
transporte coletivo e do drama dos sem casa. Enfim, não há
lentidão e nem falta de criatividade, mas o inicio de um
Governo sério e comprometido com mudanças radicais.
Portanto, eu gostaria de cumprimentar e agradecer ao

companheiro Patrus Ananias e à sua equipe, pelo esforço e
trabalho que têm empreendido nesses 100 dias de Governo. Eu
também gostaria de cumprimentar o povo de Belo Horizonte,
que soube escolher o seu Prefeito, pois Patrus Ananias é um
homem capaz e competente, que também soube escolher a sua
equipe. Ele, sem dúvida, haverá de criar melhores condições
de bem-estar para o povo de Belo Horizonte. Muito obrigada.
(* - Sem revisão da oradora.)
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Belo Horizonte, sexta-feira, 30 de abril de 1993

ATAS

ATA DA 370a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE ABRIL DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz, Bené Guedes, Clêuber
Carneiro e Célio de Oliveira

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos e telegrama - Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei do nQ 1.360 ao 1.362/93 -
Requerimentos do ng 4.248 ao 4.255/93 - Requerimentos dos
Deputados Antônio Carlos Pereira, Gilmar Machado, Adelmo
Carneiro Leão e João Batista - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira
e dos Deputados Wanderley Ávila e José Militão - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos Pereira,
Roberto Carvalho, Gilmar Machado, Homero Duarte, Bonifácio
Mourão e Raul Messias - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lã Fase:
Questão de ordem - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Antônio Carlos
Pereira e Gilmar Machado; deferimento - Requerimento do
Deputado Adelmo Carneiro Leão (retirada de tramitação do
Projeto de Lei no 763/92); inclusão do projeto em ordem do
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno -
Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão: perda do
objeto - Requerimento dos Deputados Bené Guedes e João
Batista; aprovação - Requerimento no 4.022/93; aprovação -
Requerimento no 4.041/93; aprovação, com a Emenda no 1 - 2a
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem -
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos (alteração da
pauta); aprovação - Discussão e votação de proposições:
Votação, no lo turno, do Projeto de Lei no 407/91;
requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcel los; aprovação do
requerimento - Votação, no lg turno, do Projeto de Lei ng
1.322/93; requerimento do Deputado Ibrahim Jacob: aprovação
do requerimento - Votação, no lg turno, do Projeto de Lei no
1.334/93; requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos;
deferimento; votação do projeto, salvo emenda e destaque;
discursos dos Deputados Antônio Carlos Pereira e Antônio
Fuzatto; aprovação; requerimento do Deputado Ronaldo
Vasconcel los; deferimento; votação das emendas com parecer
pela aprovação; aprovação; votação das emendas com parecer
pela rejeição; rejeição - Discussão, no lo turno, do Projeto
de Lei no 305/91; leitura do parecer oral do Relator;
requerimento do Deputado Gilmar Machado (adiamento da
votação); aprovação - Discussão, no lo turno, do Projeto de
Lei no 1.318/93; aprovação com as Emendas do no 1 ao 5 -
Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 14h15min, comparecem os Deputados:
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José Ferraz - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes
- Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani - Adeirno Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Arnbrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
João Marques - José Bonifácio - José Braga - José Laviola
- José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda
- Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos
- Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques
- Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário nas funções de
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

CORRESPONDÊNCIA
- O Deputado Wellington de Castro, 1Q-Secretário ad hoc,
lê a seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Luiz Alberto Rodrigues, Secretário de Recursos

Minerais, informando, a respeito de requerimento do Deputado
Anderson Adauto (providências para construção de ramal do
gasoduto boliviano no Triângulo Mineiro), que o Governo do
Estado, por meio daquela Pasta, vem acompanhando os trâmites
que visam à consecução do pleito, mas, por ser de
responsabilidade da União o ônus da construção do gasoduto
principal, não cabe na referida obra a participação do
Governo mineiro.
Do Sr. Paulo Pedra, Deputado à Assembléia Legislativa de

Mato Grosso do Sul, comunicando ter assumido a Liderança do
PFL naquele Legislativo e solicitando relação dos
integrantes da Bancada do partido nesta Assembléia.
Do Sr. Agnelo Queiroz, Deputado Distrital, Presidente da
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da
Câmara Legislativa do Distrito Federal, encaminhando
relatório de visita daquela comissão ao Centro de Reclusão
de Menores do Distrito Federal- CERE -, na qual se
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constataram condições que caracterizam brutal desrespeito
aos direitos fundamentais da pessoa humana.
Do Sr. Marcos Pinto de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, agradecendo o recebimento de
cópia de requerimento apresentado pelo Deputado Amílcar
Padovani
Do Sr. Laerte Teixeira da Costa, Presidente da Câmara

Municipal de São José do Rio Preto, SP, encaminhando cópia
do requerimento do Vereador Caio Urbinati, aprovado por
aquele Legislativo, pelo qual se consigna voto de
congratulações com o Sr. Aldo Faitarone, Prefeito Municipal
de Fronteira.
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,
informando, com relação a requerimento do Deputado Reinaldo
Lima (expansão do sistema de transmissão no Município de
Timóteo), que o projeto para instalação da nova subestação
naquele município está em fase final de detalhamento e a
conclusão dessa obra, prevista para o primeiro trimestre de
1994.
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e
Obras Públicas, informando, a respeito de requerimento do
Deputado Jorge Eduardo (reconstrução de ponte sobre o rio
Machadinho, no Município de Poço Fundo), que o DER-MG dá
ciência de estar o pedido registrado para exame da Diretoria
de Projetos daquele órgão.
Da Sra. Célia Vaz Tostes, Secretária Municipal de Educação

da Prefeitura de Três Pontas, comunicando as medidas tomadas
por sua Pasta em favor da absorção, pela UEMG, da Faculdade
de Filosofia. Ciências e Letras de Varginha - FAFI - e
solicitando apoio ao projeto de lei de autoria do Deputado
Adelmo Carneiro Leão. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. Milton Oznola de Matos, Secretário Municipal da

Prefeitura de Catuji, solicitando a agilização de emenda ao
Projeto de Lei Complementar nQ 22/92. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei Complementar nQ 22/92.)
Do Sr. Antônio Ferreira Rocha, Gerente-Geral Regional da
Capemi, encaminhando publicações, documentos e textos
diversos acerca das atividades da entidade e, contestando o
relatório da Comissão de Defesa do Consumidor, que aponta
irregularidades na instituição, solicita seja tal relatório
submetido ao exame de técnicos qualificados desta
Assembléia, da Superintendêndia de Seguros Privados - Susep
- da Capemi e de outras instituições de previdência. (- A
Comissão de Justiça.)

TELEGRAMA
Do Sr. Antônio Britto, Ministro da Previdência Social,
informando, com relação a requerimento do Deputado Amilcar
Padovani (realização de estudos visando á concessão de
anistia fiscal previdenciária aos municípios com até 30 mil
habitantes), que determinou o encaminhamento do assunto à
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do INSS, para
análise.
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.360/93

Cria o Fundo Estadual de Saneamento Básico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado, nos termos da Lei Complementar ng
27. de 18 de janeiro de 1993, o Fundo Estadual de Saneamento
Básico - FESB -, entidade contábil e de caráter rotativo,
que tem por objetivo financiar, exclusiva ou
complementarmente, as ações de saneamento básico.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, consideram-se como

ações de saneamento básico as seguintes:
1 - captação, tratamento e distribuição de água;
II - coleta e tratamento de esgotos sanitários;
III - coleta, reciclagem e disposição adequada dos resíduos

Sólidos;
IV - drenagem de águas pluviais;
V - controle de vetores e reservatórios de doenças
transmissíveis.
Art. 2g - Os recursos do Fundo Estadual de Saneamento
Básico serão aplicados de acordo com as diretrizes do Plano
Estadual de Saneamento Básico - PESB.
Art. 3g - Podem recorrer ao Fundo Estadual de Saneamento

Básico:
- os municípios do Estado de Minas Gerais;

II - as concessionárias municipais de serviço de saneamento
básico;
III - as concessionárias estaduais de serviço de saneamento

básico;
IV - consórcios ou condomínios de municípios.
Art. 4g - O Fundo Estadual de Saneamento Básico terá gestão

autônoma e será integralizado com os seguintes recursos:
1 - dotações consignadas anualmente no orçamento do Estado

ou em créditos suplementares ou especiais;
II - recursos provenientes de operações de crédito de que o

Governo do Estado seja mutuário, desde que as obrigações
financeiras decorrentes não onerem o FESB;
III - recursos de qualquer origem, desde que não onerem o

FESB.
Art. 5g - Os recursos do Fundo Estadual de Saneamento
Básico serão aplicados sob a forma de financiamento,
considerando o seguinte:

- correção monetária idêntica ã aplicada aos depósitos de
poupança;
II - prazo máximo de carência de 6 (seis) meses além do

prazo da obra, não podendo ser ultrapassado o prazo total de
36 (trinta e seis) meses;
III - prazo máximo de amortização de 300 (trezentos) meses;
IV - pagamento mensal dos juros vencidos durante o prazo de

carência;



512

V - reembolso do principal em prestações mensais, através
do sistema francês de amortização;
VI - taxa de juros não inferior a 2% (dois por cento) e não

superior a 6% (seis por cento) ao ano.
Art. 6Q - O candidato a beneficiário deverá apresentar
projeto a ser aprovado pelo órgão gestor do Fundo Estadual
de Saneamento Básico.

l - A aprovação do projeto estará condicionada à
comprovação da sua viabilidade econômica e financeira.

2g - A contratação dos financiamentos previstos nesta lei
deverá ser precedida da apresentação pelo candidato de
garantias suficientes para a cobertura do financiamento
concedido.
Art. 7 - O Fundo Estadual de Saneamento Básico financiará,
no máximo, 90% (noventa por cento) do custo total de cada
empreendimento, devendo o beneficiário responsabilizar-se
pela contrapartida equivalente ao restante.

l - Como contrapartida, poderá o candidato a
beneficiário oferecer recursos financeiros, assim como bens
e serviços, desde que componentes do custo do
empreendimento.

2 - Os bens e serviços de que trata o parágrafo anterior
deverão ser devidamente avaliados pelo órgão gestor do FESB.
Art. 8g - O órgão gestor do Fundo Estadual de Saneamento
Básico será a Secretaria de Estado a que estiverem
subordinadas as ações de saneamento básico e terá, entre
outras, as seguintes atribuições:

- providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte
no orçamento do FESB, antes de sua aplicação;
II - organizar o cronograma financeiro da receita e da

despesa e acompanhar sua execução, bem como a aplicação das
disponibilidades de cai.;a em papéis da divida pública
estadual ou em títulos de instituições financeiras oficiais
do Estado;
III - enviar ao Conselho Estadual de Saneamento Básico e ao

grupo coordenador, com a freqüência por estes exigida,
balancetes e demais demonstrativos da posição e movimentação
do FESB.
IV - eleger as operações a serem financiadas pelo FESB;
V - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico

do projeto;
VI - avaliar os bens e serviços oferecidos como

contrapartida pelo candidato a beneficiário.
Art. 9g - O agente financeiro do Fundo Estadual de

Saneamento Básico será o Banco de Desenvolvimento do Estado
de Minas Gerais - BDMG - e terá, entre outras, as seguintes
atribuições:

- aplicar os recursos do fundo segundo as normas e
procedimentos definidos pelo grupo coordenador, respeitada a
legislação em vigor;
II - remunerar as disponibilidades temporárias de caixa, a

fim de se evitar a descapitalização do FESB;
III - promover a cobrança dos créditos concedidos,
inclusive na esfera judicial;
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IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos
colocados à sua disposição;
V - analisar as propostas de financiamentos nos seus

aspectos técnicos, financeiros e legais.
Art. 10 - A remuneração máxima do agente financeiro pelos
serviços prestados será de 1% (um por cento) sobre cada
desembolso realizado.
Art. 11 - Compete ao grupo coordenador do Fundo Estadual de

Saneamento Básico:
1 - elaborar a política geral de aplicação dos recursos do

FESB, fixar diretrizes e prioridades e aprovar o cronograrna
previsto, de acordo com o Plano Estadual de Saneamento
Básico;
II - recomendar ao órgão gestor a readequação ou a extinção

do FESB, se necessário;
III - acompanhar a execução orçamentária do FESB;
IV - fiscalizar a adequada aplicação dos recursos do FESB.
Art. 12 - O grupo coordenador do Fundo Estadual de

Saneamento Básico será composto por:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação-Geral
III - 1(um) representante do órgão gestor do Fundo Estadual

de Saneamento Básico;
IV - 1 (um) representante do Banco de Desenvolvimento do

Estado de Minas Gerais;
V - 5 (cinco) representantes das entidades civis
componentes do Conselho Estadual de Saneamento Básico e por
ele indicados.
Art. 13 - D prazo de duração do Fundo Estadual de

Saneamento Básico será de 15 (quinze) anos.
Art. 14 - Os demonstrativos financeiros e os critérios de
prestação de contas do Fundo Estadual de Saneamento Básico
obedecerão ao disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de
março de 1964, e ás normas do Tribunal de Contas de Minas
Gerais.
Art. 15 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a partir de sua promulgação.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Como resultado do seminário Saneamento é
Básico, que teve lugar nesta Casa e que reuniu,
expressivamente, entidades e técnicos do setor, além de
representantes dos Poderes Legislativo e Executivo, foi
publicado um documento contendo as sugestões do encontro,
visando ao embasamento de iniciativas institucionais nesta
matéria. Com base nessas sugestões, dois projetos foram
elaborados: um sobre a política estadual de saneamento
básico e outro sobre o Fundo Estadual de Saneamento Básico.



514

O Deputado que subscreve o presente projeto de lei assina
também o Projeto de Lei ng 1.158/92, que trata da política
estadual de saneamento básico no Estado. A presente
iniciativa legislativa trata da criação de um dos
indispensáveis instrumentos dessa política (segundo o art.
2g, do Projeto de Lei ng 1.158/92): o Fundo Estadual de Sa-
neamento Básico - FESB.
Dentro da nova estrutura administrativa proposta para a
reorganização do setor, o FESB cumpre o papel de fazer
convergir para si importantes recursos de financiamento das
ações de saneamento básico. Essas ações estão definidas no
art. lg, parágrafo único, do presente projeto, em harmonia
com o Projeto de Lei ng 1.158/92. Concebido, portanto, para
dar suporte financeiro à política de saneamento básico, o
FESB é estruturado segundo as exigências da Lei Complementar
ng 27, de 18/1/93. O traçado das linhas básicas de sua
estrutura foi influenciado pela experiência técnico-política
acumulada durante a vigência do Fundo de Financiamento para
Água e Esgoto do Estado de Minas Gerais - FAE -, sendo que o
FESB é mais abrangente, uma vez que seu campo de atuação vai
além das ações relativas à água e aos esgotos.
Entre as condições estipuladas para o funcionamento do
FESB, está previsto o reembolso dos financiamentos por ele
concedidos, de maneira a torná-lo viável, segundo critérios
baseados em nossa realidade sócioeconômica. E de se
ressaltar ainda a exigência de que o FESB financie, no
máximo, 90% (noventa por cento) do custo total de cada
empreendimento, o que obriga o fornecimento de contrapartida
por parte do beneficiário, garantindo-se a sustentação do
fundo.
o Deputado subscritor deste projeto de lei conclama os
mern.jros desta Casa para que apóiem esta iniciativa e para
que atuem no sentido de sua aprovação. Todos, em certa
medida, são responsáveis por sua existência, fruto que é da
contribuição daqueles que participaram ativamente do
seminário legislativo.
o presente projeto de lei, em harmonia com o Projeto de Lei
ng 1.158/92, é um passo importante e decisivo em direção à
busca de soluções para as carências e dificuldades do setor
de saneamento básico no Estado de Minas Gerais.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.361/93
Declara de utilidade pública o Grêmio Comunitário Alípio de

Melo - GCAM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio
Comunitário Alípio de Melo - GCÁM -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 28 de abril de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: O Grêmio Comunitário Alípio de Meio - GCAM -
é uma entidade civil, de caráter cultural e assistencial,
que tem por objetivo congregar os moradores do conjunto em
torno da solução de problemas fundamentais, buscando
promover o desenvolvimento comunitário.
Fundada há mais de dois anos, a instituição tem prestado
relevantes serviços aos habitantes do conjunto, concorrendo
para a realização plena do direito à habitação, ao trabalho

e à recreação.
Portanto, não se pode deixar de apoiar iniciativas como as

do Grêmio Comunitário Alípio de Melo, dirigido por pessoas
idôneas, que nada recebem pelo trabalho que exercem.
Assim sendo, solicitamos o apoio dos nossos nobres pares
para a aprovação do presente 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 NQ 1.362/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Maria

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

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 28 de abril de 1993.
Anderson Adauto
Justificaçâc: A Associação Comunitária Maria Rosa é uma
entidade civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo
coordenar as obras e os movimentos sociais da comunidade de
Sacramento. Nesse sentido, promove ações dos moradores para
resolver problemas sanitários, econômicos, culturais e
educacionais, bem como para realizar trabalhos de
assistência social e de formação do espírito comunitário.
Não se pode deixar de louvar e apoiar iniciativas como as

da Associação Comunitária Maria Rosa, dirigida por pessoas
idôneas, abnegadas e altruístas, que não recebem remuneração
pelo trabalho que exercem.
Funcionando há mais de dois anos, a entidade tem prova de
personalidade jurídica e atende a todos os requisitos para
que se possa declará-la de utilidade pública.
Assim sendo, solicitamos o apoio de nossos nobres pares à

aprovação do presente 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 4.248/93, do Deputado Amílcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
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implantação, por meio do IPSEMG, de uma unidade hospitalar
com serviço de pronto-socorro para atender aos servidores
públicos do Município de Juiz de Fora e da região da Mata.
(- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 4.249/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do CREDIREAL com vistas â
tomada de providências que viabilizem a instalação de uma
agência daquele Banco na cidade de Seritinga.
NQ 4.250/93, do Deputado João Marques, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento
do Sr. Antônio Luiz, Prefeito de Santana do Paraíso,
ocorrido no dia 23 de abril, naquela cidade.
Ng 4.251/93, do Deputado Edward Abreu, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda e ao Presidente do
BEMGE com vistas à instalação de uma agência daquele Banco
na cidade de Matutina.
Ng 4.252/93. do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas à liberação de
recursos para o asfaltamento do trecho de 3km, entre Caetano
Lopes (Município de Jeceaba) e a estrada que liga Jeceaba à
BR-383.
Ng 4.253/93, do Deputado Reinaldo Lima, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
pavimentação da estrada que liga o Distrito de Tijuco,
pertencente ao Município de Esmeraldas, à BR-040.
Ng 4.254/93, do Deputado Ibrabim Jacob, solicitando seja

consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de pesar pelo
falecimento do ex-Deputado Euro Luiz Arantes, ocorrido na
semana passada, em Juiz de Fora.
NQ 4.255/93, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado para que S. Exa. não
permita o corte do ponto e, conseqüentemente, dos salários
dos funcionários públicos em greve. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)
Do Deputado Antônio Carlos Pereira, solicitando que a l
parte da reunião ordinária do dia 18 de maio seja destinada
à comemoração do Dia Nacional de Luta Antimanicomial e que,
para essa comemoração, sejam convidados o Secretário de
Estado da Saúde, o Secretário Municipal de Saúde e a
representante do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental
de Minas Gerais.
Do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja designado um
dia para que a la parte dos trabalhos legislativos seja
destinada a uma homenagem especial ao Colégio Batista
Mineiro pela comemoração de seus 75 anos de existência.
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei flQ 763/92, de sua autoria.
Do Deputado João Batista, solicitando seja formulado apelo
ao Ministro do Bem Estar Social com vistas à inclusão, no
Programa Nacional do Leite para 1993, da Cooperativa
Regional dos Produtores de Leite do Vale do Rio Grande Ltda.
- COPERVALE -, com sede no Município de Uberaba.

COMUNICAÇOES



517

- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões
de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e dos
Deputados Wanderley Ávila e José Militão.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Antônio Carlos Pereira, Roberto Carvalho,
Gilmar Machado, Homero Duarte, Bonifácio Mourão e Raul
Messias proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado á la parte, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a la Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos- Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Questão de Ordem
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, eu queria levar
ao conhecimento desta Casa e de todos aqui presentes uma
correspondência dirigida ao Sr. Governador do Estado, em que
se solicita o seguinte ( Lê:)

Belo Horizonte, 28 de abril de 1993.
Excelentíssimo Senhor Governador:
As Lideranças que apóiam o Governo de V. Exa. nesta Casa,
representadas, no presente oficio, pelos Deputados Romeu
Queiroz e Agostinho Patrus. Lideres do Governo e do Bloco
Parlamentar Mineiro de Reorganização Democrática - BRD -,
vêm solicitar a V. Exa. a reabertura das negociações entre o
Governo e o funcionalismo público estadual
Com a retomada imediata dessas negociações, poderão ser
discutidas e encaminhadas propostas que atendam aos

interesses dos servidores, nos termos da realidade

econômico-financeira do Estado.
A motivação desta iniciativa que ora lhe propomos responde,
Sr. Governador, aos sinceros propósitos de V. Exa. , que
reiteradamente testemunhamos, no sentido de encontrar
alternativas viáveis e capazes de promover, de forma
sistemática, a recomposição salarial do funcionalismo, cujos
vencimentos vêm sendo perversamente corroídos pelas altas
taxas inflacionárias que afetam a economia brasileira, com
graves repercussões nos diversos segmentos sociais.
Na certeza, Sr. Governador, de que V. Exa. , com seu elevado

entendimento e alto espírito público, acolherá os termos da
solicitação das Lideranças que o apóiam, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
Deputado Romeu Queiroz. Líder do Governo - Deputado

Agostinho Patrus, Líder do BRO.
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Meio Ambiente - aprovação dos Requerimentos ngs 4.090 e
4.099/93, da Comissão de Educação; pela Comissão de
Fiscalização Financeira - aprovação do Requerimento ng
4.121/93, do Deputado Marcos Helênio (Ciente. Publique-se.);
pelos Deputados Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Firmino
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Rabelo, em Várzea da Palma; e José Militão - falecimento do
Sr. Ramon Magalhães Ferreira, em São Lourenço (Ciente.
Oficie-se).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Carlos
Pereira, em que solicita, na forma regimental, que a la
parte da reunião ordinária do dia 18/5/93, terça-feira, seja
destinada à comemoração do Dia Nacional da Luta
Antimanicomial. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXII do art. 244 do Regimento
Interno e, oportunamente, fixará a data.
Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita
seja destinada a la parte da reunião da Assembléia a
homenagem ao Colégio Batista Mineiro. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXII do art. 244
do Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a data.
Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que,
regimentalmente apoiado, solicita a retirada de tramitação
do Projeto de Lei no 763/92, de sua autoria. Inclua-se o
projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 do
Regimento Interno. Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicita, na forma regimental, seja o Projeto
de Lei no 1.334/93 apreciado pela Comissão de Saúde e Ação
Social. A Presidência deixa de submeter o requerimento à
apreciação do Plenário, por haver a proposição perdido o seu
objeto.
A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais, são
aprovados, cada um por sua vez, requerimentos apresentados
pelos Deputados Bené Guedes - encaminhamento de apelo ao
Ministro da Aeronáutica para construção de aeroporto no
Município de São Gonçalo do Sapucai; João Batista -
encaminhamento de apelo ao Ministro do Bem-Estar Social para
inclusão da Cooperativa Regional dos Produtores de Leite do
Vale do Rio Grande Ltda. , de Uberaba. no Programa Nacional
do Leite para 1993.
O Sr. Presidente - Requerimento no 4.022/93, do Deputado

Antônio Carlos Pereira, em que solicita seja encaminhado ao
Secretário da Educação pedido de informações sobre o
Programa de Qualidade Total na Educação. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação,
o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa. ) Aprovado.
Requerimento ng 4.041/93, da Comissão de Defesa do

Consumidor, em que solicita seja encaminhado ao Secretário
da Segurança Pública pedido de informações acerca da Caixa
Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito do
Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento, com a Emenda ng 1, que apresenta.
Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovada.

2a Fase
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O Sr. Presidente (Deputado Clêuber Carneiro) - Esgotada a
matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à 2a fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta.
Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que
faz retirar da pauta da presente reunião o Projeto de Lei no
1.251/93, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Questão de Ordem
- O Deputado Antônio Pinheiro solicita questão de ordem,

que será publicada em outra edição.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Antônio Pinheiro.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcel los
que, na forma regimental, solicita a alteração da ordem do
dia, de modo que o Projeto de Lei no 1.318/93 seja apreciado
em último lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.
Aprovado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei
no 407/91, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que proíbe a
caça no território do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. O projeto foi incluído em ordem do dia para os
fins do art. 288 do Regimento Interno.
Sobre a mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcel los,
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei

no 407/91. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.
Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.322/93, do
Governador do Estado, que cria o Quadro Especifico de Cargos
de provimento efetivo do Sistema único de Saúde do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça
opinou pela constitucionalidade do projeto, com as Emendas
do no 1 ao 3, que apresentou. A Comissão de Administração
Pública opinou pela aprovação, com as Emendas do nQ 1 ao 3,
da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do Projeto, com as Emendas
do no 1 ao 3. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Administração Pública, que opinou pela rejeição
da Emenda no 4.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Ibrahim Jacob,
solicitando, na forma regimental, o adiamento da votação do
Projeto de Lei no 1.322/93. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei no 1.334/93. do
Governador do Estado, que cria o Fundo SOMMA para
implementação do Programa de Saneamento Ambiental,
Organização e Modernização dos Municípios do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça
opinou pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opinou pela sua aprovação com as
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Emendas ngs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação, com as
Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Administração Pública, e
com as Emendas do ng 3 ao 6, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração
Pública, que opinou pela rejeição das Emendas do no 7 ao 11.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcel los,
que solicita, na forma regimental, a votação destacada da
Emenda no 2 ao Projeto de Lei ng 1.334/93. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do
art. 244 do Regimento Interno.
Em votação, o projeto, salvo emendas e salvo destaque.
- Os Deputados Antônio Carlos Pereira e Antônio Fuzatto,
encaminhando a votação, proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
salvo destaque. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (-Pausa.) Aprovado.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
que solicita a retirada do destaque de sua autoria. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244 do Regimento Interno.
Em votação, as Emendas do ng 1 ao 6, que receberam parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Em votação, as
Emendas do ng 7 ao 11, que receberam parecer pela rejeição.
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado, no lg turno, o
Projeto de Lei ng 1.334/93, com as Emendas do ng 1 ao 6. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, no lo turno, do Projeto de Lei ng 305/91, do
Deputado Gilmar Machado, que dispõe sobre a proibição de
intermediação de mão-de-obra e dá outras providências. O
parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade
foi rejeitado pelo Plenário. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer. Designado, em Plenário, o Deputado Ronaldo
Vasconcel los para emitir parecer oral.
Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos para emitir
parecer oral

PARECER ORAL
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, vamos

cumprir determinação da Presidência desta Casa e, de acordo
com o Regimento Interno, apresentar o nosso parecer oral
Mas vamos adiantar que já fizemos uma composição com o nobre
Deputado Gilmar Machado, a fim de que esse projeto seja
discutido e votado amanhã. O Deputado Gilmar Machado,
inclusive, já apresentou um requerimento neste sentido.
Quanto ao nosso parecer, Sr. Presidente, não podemos
concordar com o ilustre Deputado Gilmar Machado, por dois
aspectos. Um é o aspecto constitucional, como fica claro no
seguinte trecho da fundamentação do parecer emitido pelo
nobre Deputado Bonifácio Mourão - lembro, aliás, a esta Casa
que esse Deputado foi Relator da Constituição Estadual: Do



521

ponto de vista formal, porém, há de se observar o disposto
no art. 66, inciso III. da Constituição Estadual, sob pena
de se incorrer em usurpação de competência, no que diz
respeito à iniciativa da matéria. O que queremos dizer com
isso, Sr. Presidente? Queremos dizer que, do ponto de vista
constitucional, é privativo de S. Exa. o Sr. Governador do
Estado apresentar matérias com essa fundamentação, com
essa necessidade. Então, do ponto de vista constitucional,
compete, privativamente. ao Governador do Estado tomar a
iniciativa de apresentar projetos de lei nesse sentido.
Quanto aos ascensoristas, aos motoristas, aos vigilantes, o
Deputado quer que eles sejam efetivados pelo Estado de Minas
Gerais, por meio de concurso público. Mas. Sr. Presidente,
essa questão do mérito é bastante discutível. Nós defendemos
a terceirização e achamos que esse tipo de trabalhador deve
pertencer a empresas particulares que prestem serviços ao
Estado, quando contratadas.
Então, sob o ponto de vista constitucional e mesmo sob o
ponto de vista do mérito manifestamo-nos pela rejeição do
projeto de lei do nobre Deputado Gilmar Machado, lembrando,
no entanto, a nossa disposição para discuti-lo e votá-lo na
tarde de amanhã. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do nobre
Deputado Gilmar Machado, em que solicita, na forma
regimental, o adiamento da discussão do Projeto de Lei flQ
305/91, de sua autoria, por cinco dias. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.318/93, do
Tribunal de Contas, que dispõe sobre o reajustamento dos
símbolos de vencimentos do Quadro de Pessoal dos Servidores
da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado, inclusive dos
inativos, e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração pública opina pela aprovação do projeto, com
as Emendas do ng 1 ao 5, que apresenta. A Comissão de Fisca-
lização Financeira opina pela aprovação do projeto, com as
Emendas do ng 1 ao 5, da Comissão de Administração Pública.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Em votação as Emendas do ng 1 ao 5. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, no lg turno, O
Projeto de Lei ng 1.318/93, com as Emendas do ng 1 ao 5. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
- O Deputado Ronaldo Vasconceflos suscita questão de ordem,
que será publicada em outra edição.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do ilustre
Deputado Ronaldo Vasconcelios.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
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Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20h30min, e de amanhã, às
9h30min, nos termos dos editais de convocação, e para a
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.
ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As nove horas e trinta minutos do dia trinta de março de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Ronaldo Vasconceilos, Ivo José e Miguel
Barbosa, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcelios,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Miguel
Barbosa que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Deputado Ivo José, encarregado da leitura da
correspondência, acusa o recebimento de convite enviado pela
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -, o qual
convida os membros desta comissão para a reunião que terá
como objetivo discutir a aplicação da Lei Florestal e
definir os níveis de consumo de carvão vegetal nativo ou
oriundo de florestas plantadas. Encerrada a la parte dos
trabalhos, a Presidência passa à 2a parte da reunião. Na
fase de discussão e votação de proposições da comissão, o
Presidente distribui aos Deputados xérox das normas e o
cronograma das audiências públicas regionais da Assembléia
Legislativa, para que sejam examinados pelos parlamentares.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente passa à
fase de discussão e votação de proposições sujeitas á
apreciação do Plenário da Assembléia. Em seguida, transfere
a Presidência dos trabalhos ao Deputado IvD José em
conformidade com o disposto no art. 44, parágrafo único, do
Regimento Interno. Logo após, o Deputado Miguel Barbosa
emite seu parecer sobre a Emenda ng 1 ao Projeto de Lei ng
641/91, no lg turno, concluindo pela aprovação da emenda.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado, O
Deputado Ronaldo Vasconcel los retoma a Presidência e passa a
palavra ao Deputado Ivo José, Relator do Projeto de Lei flQ
819/92, no lg turno, que profere seu parecer, concluindo
pela aprovação da matéria. Colocado em discussão e votação,
é o parecer aprovado por unanimidade, O Presidente comunica
que se encontra sobre a mesa o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei flQ 1.039/92 e faz a sua leitura. Colocado em
votação, é o projeto aprovado, na forma da redação final
apresentada. Fica acertado entre os membros da comissão que,
na próxima reunião ordinária, serão discutidos assuntos
pertinentes à organização do cronograma de trabalho do mês
de abril. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
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Ronaldo Vasconcelios, Presidente - Adelmo Carneiro Leão -
José Laviola.
ATA DA 42a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas do dia quatorze de abril de mil novecentos e
noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Antônio Júlio, Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado
Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do PFL),
Tarcísio Henriques (substituindo ao Deputado Geraldo
Rezende, por indicação da Liderança do PMDB), Francisco
Ramalho (substituindo ao Deputado Antônio Pinheiro, por
indicação da Liderança do PSDB). Maria José Haueisen e Célio
de Oliveira, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Tarcísio Henriques, Antônio Fuzatto, José Renato, Sebastião
Costa e Ronaldo Vasconcelios, membros da Comissão de
Administração Pública; Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
José Renato, Antônio Fuzatto (substituindo este ao Deputado
Raul Messias, por indicação da Liderança do PT), Bernardo
Rubinger (substituindo ao Deputado Paulo Pettersen, por
indicação da Liderança do PMDB) e Sebastião Costa, membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tarcísio
Henriques, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado José Renato que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente esclarece que a reunião se destina a
apreciar os pareceres para o lg turno do Projeto de Lei ng
1.318/93. do Tribunal de Contas, e indaga do Deputado
Antônio Júlio. Relator da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, se ele está em condições de emitir
seu parecer. Estando em condições de proferir seu parecer, o
Relator passa a fazê-lo, concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei nQ 1.318/93. Na fase de discussão, são
apresentadas ao projeto as Propostas de Emenda ngs 1 e 2, do
Deputado Tarcísio Henriques, e 3, do Deputado Francisco
Ramalho. O Presidente passa a palavra ao Relator para que
este se pronuncie a respeito das propostas de emenda. Neste
momento, o Relator solicita ao Presidente que as propostas
de emenda sejam apreciadas pela comissão de mérito, uma vez
que cabe á Comissão de Constituição e Justiça se pronunciar
apenas quanto à legalidade, à juridicidade e ã
constitucionalidade da matéria. A Presidência acata a
solicitação do Deputado Antônio Júlio e pede que as emendas
sejam apresentadas, na hora oportuna, na Comissão de
Administração Pública. Posto em votação, é o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça aprovado. A seguir, o
Presidente indaga do Deputado José Renato, Relator pela
Comissão de Administração Pública, se ele está em condições
de proferir seu parecer. O Relator solicita a suspensão da
reunião por 10 minutos para melhor analisar a matéria. Findo
o prazo, o Relator solicita prazo regimental para emitir seu
parecer. A Presidência defere o pedido, adiando-se a
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discussão e a votação dos pareceres das Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para a próxima reunião, a ser convocada por
meio de edital. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença do parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ermano Batista - Raul

Messias - Dílzon Melo - Ambrósio Pinto - Baldonedo Napoleão
- Sebastião Costa - Bernardo Rubinger - José Renato - Maria
José Haueisen - Antônio Fuzatto - Romeu Queiroz - Antônio
Júlio - Reinaldo Lima - Milton Salles.
ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As quinze horas do dia quatorze de abril de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
Antônio Júlio, Reinaldo Lima, Célio de Oliveira e João
Marques, (substituindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por
indicação da Bancada do PMDB), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Reinaldo Lima que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência dá ciência aos
parlamentares de correspondência da Assembléia Legislativa
do Estado do Mato Grosso do Sul, encaminhando cópia da
Resolução no 1/93, de 10/3/93, referente a proposta,
originária daquele Poder, de emenda à Constituição Federal,
delimitando a abrangência das medidas provisórias. O
Presidente informa que foram distribuídos os Projetos de Lei
nos 1.274, 1.277, 1.287, 1.279, 1.280, 1.288 e 1.289/93 ao
Deputado Antônio Pinheiro; os Projetos de Lei nos 1.273,
1.275, 1.276 e 1.281/93. ao Deputado Célio de Oliveira; e os
Projetos de Lei ngs 1.271, 1.282, 1.283, 1.284, 1.285, 1.286
e 1.287/93, ao Deputado Geraldo Rezende. Informa, ainda, que
foram convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
nos 1.040, 1.091, 1.144 e 1.197/92; que foram convertidos em
diligência ao DER-MG os Projetos de Lei ngs 1.087 e
1.190/92; que foram convertidos em diligência à Secretaria
da Educação os Projetos de Lei flQ5 1.188 e 1.198/92 e
1.246/93; e que foi convertido em diligência à Secretaria de
recursos Humanos e Administração o Projeto de Lei no
1.252/93. Passa-se à 2a parte da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência informa que o Projeto de Lei no 1.075/92 foi
encaminhado à Comissão de Administração Pública por perda de
prazo na Comissão de Constituição e Justiça, a requerimento
da autora do projeto, Deputada Maria José Haueisen. Em
seguida, o Presidente informa que continua em discussão o
parecer sobre o Projeto de Lei ng 942/92, do qual, em
reunião anterior, a Deputada Maria José Haueisen havia
solicitado vista. Encerrada a fase de discussão, o
Presidente submete a votação o referido parecer, que é
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aprovado, na forma do Substitutivo no 1. O Deputado João
Marques faz a leitura do parecer sobre o Projeto de Lei ng
1.152/92, cujo Relator, Deputado Antônio Pinheiro, se
encontra ausente. O Deputado João Marques procede à leitura
do parecer, que conclui pela inconstitucionalidade da
matéria. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Passa-se à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência solicita ao Deputado Reinaldo Lima que proceda à
leitura dos pareceres do Relator Deputado Clêuber Carneiro,
que se encontra ausente. O Deputado Reinaldo Lima procede à
leitura dos pareceres sobre os Projetos de Lei ngs 1.217 e
1.225/93, em que o Relator conclui pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade das proposições, apresentando a
cada uma delas emenda que recebeu o ng 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres. O Deputado Reinaldo Lima lê os pareceres sobre os
Projetos de Lei ngs 1.219, 1.221 e 1.224/93, que concluem
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade das
matérias. Colocados em discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. O Relator Deputado Reinaldo
Lima passa a proferir seus pareceres sobre os Projetos de
Lei ngs 1.177, 1.206. 1.208 e 1.209/92 e 1.240/93,
concluindo pela constitucionalidade, legalidade e juridici-
dade das proposições. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são os pareceres aprovados. APresidência
solicita ao Deputado João Marques que proceda à leitura dos
pareceres do Relator Deputado Antônio Pinheiro. O Deputado
João Marques procede à leitura dos pareceres sobre os
Projetos de Lei ngs 1.216. 1.244 e 1.274/93, que concluem
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade das
matérias. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. Finalmente, o Relator
Deputado Célio de Oliveira profere seus pareceres sobre os
Projetos de Lei ngs 1.184/92 e 1.215/93, concluindo pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade das matérias
e apresentando a cada uma delas emenda que recebeu o no 1.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. O Deputado Célio de Oliveira pro-
fere, ainda, parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.210/92,
concluindo pela constitucional idade, legalidade e
juridicidade da matéria. Colocado em discussão e votação, é
o parecer aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença de todos, convoca-os para a
próxima reunião, em dia e horário já estabelecidos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Francisco Ramalho - Maria José

Haueisen - Geraldo Rezende - Sebastião Costa.
ATA DA 43a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALI1AÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de
abril de mil novecentos e noventa e três, comparecem no
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Plenarinho 1 os Deputados Maria José Haueisen, Reinaido
Lima, Antônio Pinheiro, Tarcísio Henriques (substituindo
este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança
do PMDB), Milton Sailes (substituindo o Deputado Cléuber
Carneiro, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Tarcísio Henriques,
Antônio Fuzatto, José Renato, Dílzon Meio, Ermano Batista,
Ambrósio Pinto e Sebastião Costa, membros da Comissão de
Administração Pública; e Baldonedo Napoleão, José Renato,
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Milton Salles (substituindo este
ao Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança do
PFL) e Bernardo Rubinger (substituindo o Deputado Paulo
Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Tarcísio
Henriques, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Raul Messias que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, informa que a presente reunião
se destina a apreciar os pareceres das comissões em epígrafe
sobre os Projetos de Lei ngs 1.318/93, do Tribunal de
Contas, que dispõe sobre o reajustamento dos símbolos de
vencimentos do Quadro de Pessoal dos Servidores da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado, inclusive
inativos, e dá outras providências; 1.251/93, do Governador
do Estado, que dispõe sobre a reestruturação do Gabinete
Militar do Governador do Estado e dá outras providências;
1.291/93, do Deputado Antônio Fuzatto, que dispõe sobre a
isenção do pagamento de tarifa, em caso de falta de troco,
nos serviços de transporte coletivo intermunicipal;
1.322/93, do Governador do Estado, que cria o quadro
especfico de cargos de provimento efetivo do Sistema único
de Saúde do Estado de Minas Gerais e dá outras providências;
e 1.334/93, do Governador do Estado, que cria o fundo SOMMA,
para implantação do Programa de Saneamento Ambiental,
Organização e Modernização dos Municípios do Estado de Minas
Gerais - SOMMA - e dá outras providências. A Presidência
esclarece que o Projeto de Lei ng 1.318/93 já foi apreciado
pela Comissão de Constituição e Justiça em reunião anterior.
O Relator da Comissão de Administração Pública, Deputado
José Renato, naquela ocasião, pediu prazo regimental para
emitir seu parecer. O Presidente, nesta oportunidade, passa
a palavra ao Deputado José Renato, que emite seu parecer
mediante o qual conclui pela aprovação da proposição, com as
Emendas ngs 1, 2 e 3, de sua autoria. Colocado em discussão,
fazem uso da palavra os Deputados Milton Sailes, Antônio
Fuzatto, Dílzon Meio, Romeu Queiroz, Maria José Haueisen,
Ermano Batista e Sebastião Costa. Os dois últimos apresentam
as Propostas de Emendas ngs 4 e S. O Deputado Antônio
Fuzatto apresenta requerimento solicitando seja ouvido o Sr.
Alexandre Bosse, Presidente do SINTC, que se encontra
presente. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. O
Sr. Alexandre Bosse é convidado a tomar assento à mesa e
presta alguns esclarecimentos sobre o Projeto de Lei ng
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1.318/93. Prosseguindo, a Presidência encaminha ao Relator
as Propostas de Emendas ngs 4 e S. O Relator se manifesta
contrariamente a elas. O Presidente coloca em votação o
parecer do Relator, salvo emendas, o qual é aprovado. Logo
após, coloca em votação as emendas, que são também
aprovadas. A Presidência consulta o Deputado José Renato
para ver se ele acata as emendas aprovadas. Ele responde que
as acata com restrição e solicita a suspensão dos trabalhos
por 5 minutos para que dê nova redação ao seu parecer. O
Presidente atende à solicitação. Reabertos os trabalhos, o
Relator lê a nova redação do parecer, a qual, colocada em
votação, é aprovada. Estando ausente o Deputado Roberto
Amaral, Relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, a Presidência redistribui a matéria ao
Deputado Milton Salles, que apresenta parecer pela aprovação
da proposição com as Emendas do ng 1 ao 5, da Comissão de
Administração Pública. Discutido e votado, é o parecer
aprovado. Passa-se, em seguida, ao Projeto de Lei no
1.251/93. Na ausência do Relator da Comissão de Constituição
e Justiça, Deputado Clêuber Carneiro, o Presidente
redistribui o projeto ao Deputado Mílton Salles. Este emite
parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria, com a Emenda ng 1, de sua autoria.
Neste momento, retira-se do recinto o Deputado Dilzon Melo,
sendo substituído pelo Deputado Simão Pedro Toledo. Colocado
em discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra.
o Deputado Sebastião Costa, Relator da Comissão de
Administração Pública, apresenta parecer pela aprovação da
matéria, com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, o qual é aprovado após discussão e votação. Estando
ausente o Deputado Roberto Amaral, Relator da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Simão Pedro Toledo, que
apresenta parecer pela aprovação da proposição com a Emenda
no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Discutido e
votado, é aprovado o parecer. Passa-se ao Projeto de Lei no
1.291/93. Comparece o Deputado Raul Messias. Por não se
encontrar no recinto o Relator da Comissão de Constituição e
Justiça, Deputado Clêuber Carneiro, o Presidente redistribui
a proposição ao Deputado Milton Salles, que emite parecer
pela inconstitucional idade da matéria. Colocado em
discussão, o Deputado Raul Messias solicita vista do
processo, o que é concedido pelo Presidente. Passando-se ao
Projeto de Lei no 1.322/93. o Presidente o redistribui ao
Deputado Bernardo Rubinger, tendo em vista a ausência do
Deputado Geraldo Rezende, Relator pela Comissão de
Constituição e Justiça. O Deputado Bernardo Rubinger
solicita a distribuição de avulsos de seu parecer. O Relator
da Comissão de Administração Pública também solicita a
distribuição de avulsos de seu parecer. Estando ausente o
Relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, Deputado Célio de Oliveira, a matéria é
redistribuída ao Deputado Dílzon Melo, neste momento, de
volta à reunião, o qual também pede a distribuição de
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avulsos de seu parecer. A Presidência determina que sejam
distribuídos os referidos avulsos e passa ao Projeto de Lei
ng 1.334/93. Neste momento, passa a compor a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária o Deputado Edward
Abreu, em substituição ao Deputado Dilzon Meio. O Presidente
redistribui o projeto do Deputado Bernardo Rubinger, tendo
em vista a ausência do Deputado Antônio Júlio, Relator da
Comissão de Constituição e Justiça. Redistribui, também, ao
Deputado Edward Abreu, Relator da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, uma vez que o Relator, Deputado
Célio de Oliveira, não se encontra presente. Com a palavra,
o Deputado Bernardo Rubinger solicita a distribuição de
avulsos de seu parecer, sendo seguido nessa iniciativa pelos
Relatores das Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nada mais havendo a
ser tratado, a Presidência agradece a presença de todos,
convocando-os para a reunião de hoje, às 201h30min, com a
finalidade de apreciarem os pareceres sobre os Projetos de
Lei ngs 1.322 e 1.334/93, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Raul Messias - Roberto

Amaral - Célio de Oliveira - Romeu Queiroz - Sebastião Costa
- Ermano Batista - Antônio Fuzatto - Edward Abreu -
Francisco Ramalho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.075/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Ivo José, vem à Mesa, para receber
parecer, o requerimento em epígrafe, apresentado em 23/3/93
e publicado no "Diário do Legislativo" do dia 25 do mesmo
mês.
Objetiva o parlamentar sejam solicitadas à empresa Minas
Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS - as seguintes
informações: o seu atual passivo trabalhista, nele incluído
aquele assumido como sucessora da Credireal Serviços Gerais
e Construções S.A.; o número de contratos em execução
firmados com órgãos do Governo do Estado; o quantitativo de
empregados envolvidos nos contratos em execução e as
respectivas funções.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa por força do art. 62,
XXXI, da Constituição do Estado, in verbis:

Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54, f

3g, da Carta Estadual, a seguir transcrito:
Art. 54 - ...........................
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3g - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras
autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa
constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização".
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do
Plenário, conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento
Interno, a qual deve ser precedida de parecer da Mesa, nos
termos dos arts. 246 e 80 , VIII, "d", do aludido estatuto.
Analisando a proposição sob o aspecto do mérito, veri-
ficamos que as informações solicitadas por seu intermédio
permitirão ao Poder Legislativo tomar conhecimento de fatos
sujeitos à sua fiscalização. Entre eles, o montante do
passivo trabalhista da MGS, empresa que integra a
administração indireta do Estado na qualidade de sucessora
da Credireal , bem como a natureza dos serviços contratados
entre aquela e terceiros.
Entendemos, por isso, ser o requerimento conveniente e

oportuno, caracterizando-se como de interesse público.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
ng 4.075/93.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de abril de

1993.
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento, Relator -

José Militão - Rêmolo Aloise.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.130/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Saúde e Ação Social, vem à Mesa,
para receber parecer, o requerimento em epígrafe,
apresentado em lg/4/93 e publicado no Diário do
Legislativo' do dia 7 do mesmo mês.
A proposição tem como objetivo seja formulado pedido de
informações ao Sr. Secretário da Saúde acerca dos
requisitos e do procedimento adotado para a celebração de
convênio entre o Sistema único de Saúde - SUS - e os
municípios e das conseqüentes vantagens proporcionadas à
municipalidade.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa por força do art. 62,
XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis'
Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legisla-

tiva:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.
o requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54,
2g, da Carta Estadual, a seguir transcrito:
"Art. 54 - .................................
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2g - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário
de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do
Plenário, conforme estabelece o art. 245, XII, do Regimento
Interno da Assembléia, a qual deve ser precedida de parecer
da Mesa, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, d', do
aludido estatuto.
Sob o aspecto do mérito, a proposição se nos afigura
conveniente e oportuna, tendo em vista que as informações _a
serem prestadas por seu intermédio subsidiarão a ação
fiscalizadora do Poder Legislativo com referência a matéria
de interesse público, assim considerado o acompanhamento de
convênios administrados pela Secretaria da Saúde.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do requerimento

em exame.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de abril de
1993.
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise, Relator - Elmiro

Nascimento - José Militão.
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