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Belo Horizonte, sábado, lg de maio de 1993

ATAS

ATA DA 3719 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE ABRIL DE 1993

Presidência dos Deputados José Militão e
Amilcar Padovani

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do ng 1.363 ao
1.366/93 - Requerimentos do ng 4.256 ao 4.273/93 -
Requerimentos dos Deputados Raul Messias, José Militão (2) e
Tarcísio Henriques e da Comissão Parlamentar de Inquérito
para apurar o envolvimento de policiais ligados à 5a
Delegacia Regional de Polícia de Governador Valadares -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Fiscalização
Financeira (2), de Assuntos Municipais e de Defesa Social e
dos Deputados Agostinho Patrus (2) e Roberto Amaral -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Baldonedo
Napoleão, Maria Elvira, João Batista, Roberto Carvalho e
Antônio Carlos Pereira - 2! PARTE (ORDEM DO DIA): 4 Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação
de pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionaldiade do Projeto de Lei ng 1.152/92;
aprovação - Requerimentos: Requerimento do Deputado Raul
Messias; inclusão do projeto em ordem do dia para os fins do
art. 288 do Regimento Interno Requerimentos dos Deputados
Tarcísio Henriques e José Militão (2); aprovação -
Requerimento ng 4.072/93; discurso do Deputado José Militão;
aprovação, com a Emenda ng 1 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, 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 - Ambrôsio 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 - Côssimo Freitas -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Emano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
João Batista - Jorge Hannas - José Braga - José Renato -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Miguel
Barbosa - Mílton Salles - Paulo Pettersen - Raul Messias -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro.



O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - 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.

14 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de
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 1.363/93

Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Permanente da
Bacia Hidrográfica do Rio uberabinha e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Sob a denominação de Área de Proteção Permanente

do Rio Uberabinha - APP do Rio uberabinha - ficam declaradas
área de proteção permanente, com base no disposto na Lei
Federal ng 6.902, de 27 de abril de 1981, os terrenos que
integram a bacia hidrográfica do rio Uberabinha, nos
Municípios de Uberlândia e Uberaba, com área total de
1.404,52km2 (mil quatrocentos e quatro virgula cinqüenta e
dois quilômetros quadrados) e apresentando seus limites com
os divisores de água entre a bacia do rio Uberabinha e as
bacias vizinhas que coincidem com o traçado de estradas
circunvizinhas (rodovias e caminhos vicinais), enquanto o
setor sul segue um trecho da ferrovia - RFFSA -, cuja área
compreende o alto e o médio cursos do rio Uberabinha e seus
principais afluentes, o ribeirão Bom Jardim e o ribeirão
Beija-Flor, abrangendo suas nascentes.
Art. 2Q - A Área de Proteção Permanente da Sacia
Hidrográfica do Rio Uberabinha - APP do Rio uberabinha -
destina-se a:
1 - perpetuar a preservação de significativa área verde

remanescente do cerrado;
II - proteger o ecossistema ribeirinho, importante para a

manutenção do regime hidrológico;
III - assegurar condições para a proteção da avifauna da

mastofauna, da herpetofauna, da anurofauna e da fauna
ribeirinha em geral;
rv - impedir ações de desmatamento e degradação ambiental

de drenagem, de aterro, de obstruções de canais e de outras
que descaracterizem os ecossistemas da bacia, resguardando o
efeito estabilizador da cobertura vegetal contra o
aparecimento de pontos suscetíveis a erosão;
V - oferecer condições para o desenvolvimento de projetos
de lazer, educação, turismo ecológico, pesca amadoristica e



conservação ambiental que atendam aos interesses da
comunidade e aos objetivos da proteção permanente;
VI - resguardar patrimônio natural com características de
elevado valor paisagístico e estimular a melhoria da
qualidade ambiental de áreas circunvizinhas.
Art. 3g - Ficam proibidas nas áreas a que se refere o art.
lg desta lei

- a supressão total ou parcial de sua cobertura vegetal
II - a realização de quaisquer obras que importem ameaça ao

equilíbrio ecológico ou que atentem contra os objetivos
referidos no art. 2Q desta lei;
III - a instalação de unidades industriais, de
terraplenagem e de aterro e demais obras de construção
civil;
IV - a pesca profissional ou amadorística, com utilização

de instrumentos de emalhar, tais como redes, tarrafas ou
assemelhados.
Art. 4g - Compete ao Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM -, em conjunto com a Fundação Estadual do
Meio Ambiente - FEAM -, articulados com as Prefeituras
Municipais de Uberlândia e Uberaba, definirem as condições
de manejo e de fiscalização, supervisionamento e
administração da APP do Rio Uberabinha, tendo em vista os
objetivos do art. 2g desta lei.
Art. Sg - A divulgação do disposto nesta lei, objetivando o
esclarecimento da comunidade local, deverá ser feita pelos
órgãos públicos estaduais e municipais.
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 1993.
Gilmar Machado
Justificação: O rio uberabinha, afluente da margem esquerda

do rio Araguari, que por sua vez deságua no rio Paranaiba, é
parte integrante da bacia do rio Paraná. A Área de Proteção
Permanente da Bacia do Rio liberabinha, aqui proposta,
corresponde a área compreendida pelo alto e pelo médio
cursos do rio Uberabinha e seus principais afluentes: o
ribeirão Bom Jardim e o ribeirão Beija-Flor, abrangendo suas
nascentes, a qual, em longo prazo, possibilitará a definição
de diretrizes para ocupação racional da bacia hidrográfica
do rio Uberabinha, objetivando sempre melhor qualidade de
vida para a população.
A criação dessa área de proteção permanente se faz mister
devido ao crescente número de concessões de licenças do
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM - para
exploração principalmente da argila refratária e calcário
nos Municípios de Uberlândia e Uberaba, associado ao
surgimento de resíduos de metais pesados (mercúrio e chumbo)
nas águas da represa de captação do sistema de tratamento de
água do Município de Uberlândia, reforçado ainda pela nitida
ausência de política de conservação do solo, destacando-se a
ocorrência de desmatamento, queimadas e erosões, além de
tendência crescente de substituição das atividades pecuárias



por práticas agrícolas com o conseqüente aumento do uso de
agrotõxico e da presença de resíduos de pesticidas
(diazinon) também no sistema de captação para tratamento de
água do Município de Uberlândia.
Poderíamos citar vários outros danos que se têm avolumado

na região, prejudicando, sensivelmente, a qualidade de vida
da população; entretanto, acreditamos que basta destacarmos
que a não-criação dessa área de proteção permanente irá
condenar ao desaparecimento a cidade de Uberlândia,
importante pólo de desenvolvimento de nosso Estado, devido à
falta de política racional para exploração do meio ambiente
e para sua preservação.
E importante ressaltar que a grande ocorrência de banhados
(brejos, cursos d'água, lagoas) constitui ambiente propicio
ao refúgio de muitos exemplares de fauna típicos do cerrado,
facilitando a recuperação do meio ambiente, atualmente quase
condenado.
Por essas razões, conto com a compreensão dos nobres
colegas parlamentares e o seu apoio à aprovação deste
projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Meio Ambiente para parecer, nos termos • do art. 195, c/c o
art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.364193
Declara de utilidade pública o Lar Bom Pastor dos Velhinhos
da Sociedade São Vicente de Paulo de lapu, com sede no
Município de lapu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Lar Bom
Pastor dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo de
lapu, com sede no Município de Tapu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 29 de abril de 1993.
Raul Messias
Justificação: O Lar Bom Pastor dos Velhinhos da Sociedade

São Vicente de Paulo de rapu - SSVP - tem por finalidade o
amparo integra] aos idosos carentes do município e da região
bem como a administração do património da referida
sociedade.
Sendo uma entidade sem fins lucrativos e considerando seus

objetivos e a subordinação à SSVP, instituição de grande
respeitabilidade em todo o Pais pelos serviços assistenciais
prestados por várias décadas em prol dos menos favorecidos,
não restam dúvidas de que a declaração de utilidade pública
do referido asilo só virá reforçar as possibilidades da
população de lapu de ter mais um de seus direitos sociais
garantidos.
- 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 1.365193



Dá a denominação de Escola Estadual Donana Miranda à Escola
Estadual de Piranguita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Passa a denominar-se Escola Estadual Donana
Miranda o estabelecimento oficial de ensino do Distrito de
Piranguita, no Município de Rio Espera.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 1993.
Márcio Miranda
Justificação: Ana Isabel de Miranda, conhecida como Donana
Miranda, foi dedicada e extremosa professora na Escola
Estadual Major Miranda, na cidade de Rio Espera. Possuindo
grande energia e capacidade de trabalho, ali lecionou
durante 27 anos frutuosos e ininterruptos. Inesquecível por
sua bondade e pela sua competência na área de ensino, foi,
na verdade, uma educadora, no melhor sentido da palavra.
Nunca lhe bastaram as aulas e o tempo curriculares quando se
tratava de estudante em dificuldades. Depois do horário
escolar, sem qualquer paga ou remuneração, recebia em sua
casa os alunos mais fracos, os de baixo rendimento e os
faltosos ás aulas e aos deveres, para dar-lhes reforço e
recuperação. E a essa rotina semanal acrescentava ministério
generoso e altruísta, fazendo, aos sábados e domingos, bem
orientada catequese religiosa das crianças, fossem alunos ou
não. Atenta e zelosa de uma assistência materna no trabalho
benfazejo, toda a sua recompensa sempre foi a alegria
espontânea de servir. Nascida aos 13/12/1907, ali viveu até
1974, quando, a 5 de fevereiro, faleceu, cercada da
consideração e do respeito de uma comunidade inteira, que
ela soube edificar com muitos exemplos de amor aos seus
pequeninos do ensino formal e da instrução religiosa.
Melhor homenagem à memória da querida mestra, um expoente
do magistério no ensino fundamental, não poderia imaginar-
se, a não ser, como se propõe neste projeto, associar o nome
de Donana Miranda ao de uma escola daquele município.
- 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 1.366/93
Dá a denominação de Sebastião Araújo ao estabelecimento

oficial de ensino do Distrito de Bicas, no Município de Rio
Piracicaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Passa a denominar-se Escola Estadual Sebastião
Araújo o estabelecimento oficial de ensino do Distrito de
Bicas, no Município de Rio Piracicaba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 1993.
Márcio Miranda



Justificação: Nenhum cidadão que tenha vivido no Distrito
de Bicas, Município de Rio Piracicaba, nos últimos 50 anos
pelo menos, desconhecerá, com certeza, Sebastião Araújo, de
tradicional família ali estabelecida desde os tempos de
povoado. Os Araújos praticamente colonizaram o lugar com o
trabalho e a luta de seus muitos filhos, que transformaram
aquela paisagem bucólica e rural. Não há atividade
econômica, serviço público ou particular que não conte com
um deles à frente do empreendimento no passado ou agora.
No ensino, destacou-se Sebastião Araújo, por muito tempo
Inspetor Escolar, indicado, como se fazia então, por
democrática escolha da própria comunidade de pais e outros
interessados. Era o tempo de muita responsabilidade e
nenhuma remuneração. Além de seu trabalho permanente e
gratuito, ele direcionou para o ensino fundamental, em
Bicas, seis de suas filhas, que ali lecionaram, além de uma
empregada da família, que também serviu à escola,
voluntariamente, na cantina e na limpeza, durante 14 anos.
A indicação de seu nome para designar a escola estadual,
como se propõe neste projeto, resgata a memória desse
servidor e é preito de reconhecimento a um seu benemérito,
que viveu em Bicas de 16/10/1902 a 20/8/91. Os quase 90 anos
do cidadão exemplar são sempre lembrados pela simpatia e
inteira disponibilidade para os projetos de valorização da
escola e de sua terra, que ele amou tanto.
- 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.

REQUERIMENTOS
NQ 4.256/93, do Deputado Roberto Amara], solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à
instalação de uma agência daquele Banco na cidade de Matias
Cardoso.
NQ 4.267/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à
instalação de uma agência daquele Banco na cidade de Jaiba.
NQ 4-258/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à
instalação de uma agência daquele Banco na cidade de São
Francisco. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
NQ 4.259/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os
Municípios de Pedras de Maria da Cruz, Jaiba e Matias
Cardoso pelo primeiro aniversário de emancipação política
que comemoraram no dia 27 de abril do corrente ano. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)
NQ 4.260/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Trabalho com vistas à
liberação de verba para reforma e ampliação da APAE. no
Município de Coqueiral. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social.)



NQ 4.261/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
construção de uma escola do lQ grau no Bairro São Benedito,
no Município de Campos Gerais. (- A Comissão de Educação.)
Ng 4.262/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
construção de um bloco cirúrgico no Hospital São Vicente de
Paula. no Município de Carbonita. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social
NQ 4.263/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de quadras poliesportivas nos povoados de Monte
Belo e Mercadinho, no Município de Carbonita. (- A Comissão
de Educação.
Ng 4.264/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
liberação de recursos para reforma e ampliação do posto de
saúde do Município de Crucilândia. (- A Comissão de Saúde
Ação Social.)
Ng 4.265/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
construção de quadras poliesportivas nos bairros da Vila
Nova e Presépio, no Município de Campos Gerais.
Ng 4.266/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
adoção de providências para viabilizar as obras de
iluminação do Estádio Municipal de Carbonita, naquele
Município- (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
Ng 4.267/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Trabalho com vistas á
construção de uma creche com 120m2 de área no Bairro
Varginha, no Município de Carbonita. (- A Comissão de Saúde
e Ação Social.)
Ng 4.268/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
jornalista Rosa Maria Miguel Fontes pela conquista do Prêmio
Imprensa Telexpo/93, em São Paulo. (- A Comissão de
Educação.
Ng 4.269/93, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja
inserida nos anais da Casa a carta aberta dirigida ao
Presidente da República pelo Gen. Andrada Serpa. (- A Mesa
da Assembléia.)
Ng 4.270/93, do Deputado José Maria Pinto, postulando sejam

enviados ofícios ao Governador do Estado e ao Presidente da
CEMIG, com o fim de solicitar providências para implantação
de rede elétrica no povoado de Cachoeira dos Martins, no
Município de Oliveira. (- A Comissão de Administração
Pública.)
NQ 4.271/93. do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas ao
término da construção de um campo de futebol no Município de
Ibiai. (- A Comissão de Educação-)
Ng 4.272/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da



Saúde com vistas á liberação de uma ambulância para o
Município de Limeira do Oeste. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social
NQ 4.273/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
"Jornal de Luz, do Município de Luz, pelo transcurso do
seu 12g aniversário de fundação. (- A Comissão de Educação.)
Do Deputado Raul Messias, solicitando seja retirado de

tramitação o Projeto de Lei nQ 1.281/93, de sua autoria.
Do Deputado Tarcisio Henriques, solicitando seja atribuído
regime de urgência ao Projeto de Lei nQ 1.335/93, do
Deputado Amilcar Padovani.
Do Deputado José Militão (2), solicitando seja atribuído
regime de urgência ao Projeto de Lei Complementar np 23/92,
do Governador do Estado, e que o mesmo projeto seja
apreciado, em reunião conjunta, pelas Comissões de Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira.
Da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120
Dias, Apurar o Envolvimento de Policiais Ligados à Sa
Delegacia Regional de Policia 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, solicitando
a prorrogação, por mais 15 dias, do seu prazo de
funcionamento. -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Fiscalização Financeira (2). de Assuntos Municipais e de
Defesa Social e dos Deputados Agostinho Patrus (2) e Roberto
Amara].

Oradores inscritos
- Os Deputados Baldoriedo Napoleão, Maria Elvira, João

Batista, Roberto Carvalho e Antônio Carlos Pereira proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária - designação dos
seguintes Deputados para representar a comissão nas
audiências públicas regionais: Região VII - Jequitinhonha
(cidade sede: Teófilo Otôni): Célio de Oliveira e Sebastião
Costa; Região VIII - Rio Doce (cidade sede: Governador Va-
ladares): Raul Messias e Roberto Amaral; Região VI -
Noroeste (cidade sede: Montes Claros): Raul Messias e
Roberto Amaral; Região II - Zona da Mata (cidade sede: Juiz
de Fora): Raul Messias e Baldonedo Napoleão; Região V - Alto
São Francisco (cidade sede: Patos de Minas): Célio de



Oliveira e Romeu Queiroz; Região III - Sul de Minas (cidade
sede: Poços de Caldas): Célio de Oliveira e Dilzon Meio;
Região rv - Triângulo e Alto Paranaiba (cidade sede: Uber-
lândia): Põricles Ferreira e Paulo Pettersen; Região 1 -
Metalúrgica e Campos das Vertentes (cidade sede:
Divinópolis): Baldonedo Napoleão, José Renato e Jaime
Martins; pelo Deputado Agostinho Patrus, Líder do BRD, (2) -
passa o Deputado Geraldo Rezende a atuar como membro efetivo
na Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda â Constituição no 11/91, em substituição ao Deputado
Paulo Carvalho; e passa o Deputado José Laviola a atuar como
membro suplente na Comissão Especial para emitir parecer so-
bre a Proposta de Emenda à Constituição flQ 3/91, em
substituição á Deputada Maria Elvira; pela Comissão de
Defesa Social - aprovação dos requerimentos nQs 4.164/93, do
Deputado Bené Guedes, e 4.207/93, da Deputada Maria Elvira;
pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização -
apreciação conclusiva dos Requerimentos ngs 4.161 e
4.162/93, do Deputado Tarcísio Renriques; pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária - aprovação do
Requerimento nQ 3.844/93. do Deputado Arnaldo Canarinho; e
pelo Deputado Roberto Amaral - agradecimento do Prefeito
Municipal de Matias Cardoso a Deputados e funcionários da
Assembléia pela participação no processo de emancipação do
município (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.152/92. do
Deputado Wilson Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
se fazer constar nas carteiras de identidade civil a opção
do portador de doar órgãos, no caso de morte por acidente de
trânsito ou morte natural. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que estiverem de acordo com o parecer
permaneçam como estão. Aprovado. Arquive-se.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Raul Messias,
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei
ng 1.281/93, de sua autoria, que está aguardando parecer na
Comissão de Justiça. 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, requerimentos
apresentados pelos seguintes Deputados: Tarcísio Henriques -
atribuição de regime de urgência á tramitação do Projeto de
Lei nQ 1.335/93, do Deputado Amilcar Padovani; e José
Militão (2) - atribuição de regime de urgência à tramitação
do Projeto de Lei Complementar nQ 23/92, do Governador do
Estado, e apreciação do mesmo projeto em reunião conjunta de
comissões.
O Sr. Presidente (Deputado Amilcar Padovani) - Requerimento
ng 4.072/93. do Deputado Marcos Helênio, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria da Fazenda pedido de



lo

informações sobre a evolução mensal, a partir de 1986, do
percentual da receita pública utilizado para pagamento dos
salários dos servidores públicos estaduais, com as
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento, com a Emenda nQ 1, que apresenta.
Em votação, o requerimento, salvo emenda. Com a palavra, o
nobre Deputado José Militão.
- O Deputado Jose Mititão profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o Requerimento ng 4.072/93,

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.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando de plano a
inexistência de "quorum' para o prosseguimento dos
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 30, às 9 horas. Levanta-
se a reunião.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 30192,
DE AUTORIA DO DEPUTADO GLYCON TERRA PINTO, QUE DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 140 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
As dez horas e trinta minutos do dia quatro de novembro de
mil novecentos e noventa e dois, reúnem-se no Plenarinho 1
os Deputados Ibrahim Jacob, Jorge Eduardo, Elmiro
Nascimento, Eduardo Brás, Francisco Ramalho, João Batista,
Maria Olivia e Jorge Hannas, 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 Presi-
dente, o Vice-Presidente e a designar o Relator. Determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Ermano Batista para atuar como Escrutinador. Feita a
votação, o Presidente proclama eleitos, para Presidente e
Vice-Presidente, os Deputados tbrahim Jacob e Francisco
Ramalho, respectivamente. O Deputado Ibrahim Jacob dá posse
ao Vice-Presidente, e este, por sua vez, empossa o Pre-
sidente. O Deputado Ibrahim Jacob agradece a escolha de seu
nome e designa o Deputado Eduardo Brás 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, 28 de abril de 1993.
Márcio Miranda, Presidente - Maria Olivia - Maria José

Haueisen - João Marques - José Renato - Eduardo Brás - João
Batista - Célio de Oliveira. -
ATA DA 5 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
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Às nove 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 Sebastião Costa, José Leandro,
Ivo José, Tarcisio Henriques, Francisco Ramalho e Bernardo
Rubinger (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da comissão
supracitada. Estão presentes também os Deputados Romeu
Queiroz, Roberto Amaral, Anderson Adauto, Ronaldo
Vasconcel los, Edward Abreu, Dilzon Meio, Elmiro Nascimento,
José Militão, Paulo Pettersen, Ciêuber Carneiro, Célio de
Oliveira, Ajalmar Silva, João Batista e Raul Messias.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Costa, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Tarcisio Henriques que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Deputado Francisco Ramalho faz a leitura da
correspondência, ou seja, do Oficio nQ 123/93, enviado pelo
Dr. Carlos Alberto Cotta, Presidente da Companhia Mineradora
de Minas Gerais - COMIG -, que comunica o encaminhamento à
comissão dos documentos solicitados por meio dos Ofícios nQs
2.364/92 e 225/93/SOM. A Presidência esclarece que a
finalidade da reunião é ouvir o Dr. Dano Rutier Duarte,
Secretário de Transportes e Obras Públicas, convida-o para
compor a mesa e passa-lhe a palavra. O convidado faz suas
considerações iniciais e coloca-se à disposição para
responder aos questionamentos dos parlamentares. O
Presidente passa à fase de discussão. E realizado amplo
debate, do qual participam o Dr. Dano Rutier Duarte e os
Deputados Ivo José, Clêuber Carneiro. Ronaldo Vasconcellos,
José Militão, Raul Messias e José Renato, conforme consta
nas notas taquigráficas. Durante os debates, o Deputado Ivo
José levanta questão de ordem, solicitando que o convidado
bem como os Deputados presentes, atenham-se a perguntas
dentro do tema desta CPI. A Presidência recebe a questão de
ordem e, devido à sua procedência, pede aos presentes que
limitem suas considerações ao âmbito do assunto em pauta. Na
fase de discussão, o Deputado Antônio Júlio comparece à
reunião e assume suas funções. Os Deputados Tarcísio
Henriques e José Leandro se retiram, sendo substituídos pe-
los Deputados Bernardo Rubinger e Ronaldo Vasconcellos,
respectivamente, conforme indicação das Lideranças do PMDB e
do PL. O Presidente indaga se há alguma proposição a ser
apresentada. Com a palavra, o Deputado Ivo José apresenta
dois requerimentos: no primeiro, solicita a presença do
empresário Celso Ribeiro, que foi usuário de uma das lojas
do terminal rodoviário de Belo Horizonte, para prestar
esclarecimentos; no segundo, requer que seja solicitada à
Assessoria Jurídica do DER-MO- toda a documentação relativa
ao convênio firmado entre a TRANSMETRO, o DNER, o DER-MO e o
Sindicato das Empresas de Transporte de Minas Gerais para o
repasse da administração do TERGIP. Colocadas em votação,
cada uma por sua vez, são aprovadas as proposições. O
Deputado Ivo José, com a palavra, indaga a respeito do prazo
de encerramento dos trabalhos da comissão. 0 Presidente
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informa que a data prevista para o término desse prazo é o
dia 6/5/93 e, na oportunidade, coloca em votação a proposta
de prorrogação do prazo por mais 60 dias. Votam a favor da
proposta os Deputados Sebastião Costa e Ivo José, e, contra,
os Deputados Antônio Júlio, Bernardo Rubinger e Ronaldo
Vasconcellos. Fica, então, rejeitada a proposta de
prorrogação do prazo. O Deputado Ivo José lamenta essa
decisão, devido á prejudicialidade que ela acarretará à
conclusão dos trabalhos. O Deputado Bernardo Rubinger
solicita ao Deputado Ivo José que formalize o pedido de
informações dirigido oralmente ao Dr. Dano Rutier Duarte.
Assim, o Presidente propõe a suspensão dos trabalhos por 15
minutos para a redação da proposição. O Deputado Ivo José
solicita um prazo maior, devido á complexidade da matéria. A
Presidência tece agradecimentos ao Dr. Dano Rutier Duarte
pelas informações prestadas, agradece a presença dos parla-
mentares e suspende a reunião até as 14h30min deste dia. As
141h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Costa, Ivo José, Tarcísio Henriques, Antônio Júlio
e Ronaldo Vasconcellos (substituindo este ao Deputado José
Leandro, por indicação da Liderança do PL). Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara
reabertos os trabalhos e comunica que se encontra sobre a
mesa requerimento do Deputado Ivo José solicitando que sejam
encaminhadas ao Dr.Dario Rutier Duarte os questionamentos
anexados á proposição. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. 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, 28 de abril de 1993.
Sebastião Costa, Presidente - Ivo José - Baldonedo Napoleão
- Ronaldo Vasconcellos - Antônio Júlio.
ATA DA 269 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia quatorze de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho II
os Deputados Francisco Ramalho, Homero Duarte e Geraldo da
Costa Pereira, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Francisco Ramalho,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Geraldo da
Costa Pereira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Deputado Homero Duarte, encarregado
da leitura da correspondência, acusa o recebimento do Oficio
no 37/93, do Presidente da Câmara Municipal de Carlos
Chagas, em que comunica à comissão o envio de
correspondência ao Secretário da Fazenda, informando-o sobre
a situação do município, em face da greve do funcionalismo
estadual. Logo após. o Presidente esclarece ter recebido as
orientações e o cronograma das audiências públicas re-
gionais, a fim de que seja feita a indicação de dois membros
da comissão para representá-la em cada uma das oito regiões
Assim, o Presidente sugere que participem das audiências
públicas das Regiões VII - Jequitinhonha e VIII - Governador
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Valadares os Deputados Wilson Pires e João Marques; da
Região VI - Noroeste, os Deputados Antônio Pinheiro e
Clêuber Carneiro; da Região II - Zona da Mata, os Deputados
Agostinho Patrus e Homero Duarte; da Região V - alto São
Francisco, os Deputado Geraldo da Costa Pereira e Geraldo
Rezende; da Região III - Sul de Minas, os Deputados Homero
Duarte e Francisco Ramalho; da Região IV - Triângulo e Alto
Paranaiba, os Deputados Agostinho Patrus e Geraldo Rezende;
• da Região 1 - Metalúrgica, os Deputados Francisco Ramalho
• Geraldo da Costa Pereira. Submetidas a votação, são
aprovadas pela comissão as indicações acima relacionadas.
Finalizada esta fase, o Presidente, dando prosseguimento aos
trabalhos, redistribui ao Deputado Homero Duarte o Projeto
de Lei ng 840/92, tendo em vista a ausência do Deputado
Agostinho Patrus, e distribui ao Deputado Geraldo da Costa
Pereira os Requerimentos ngs 4.005. 4.063, 4.081 e 4.115/93.
Encerrada a la parte, a Presidência passa á 2a parte da
reunião, destinada á discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Com a palavra, o Deputado Homero Duarte apresenta parecer em
que conclui pela aprovação, no lg turno, do Projeto de Lei
ng 840/92 Submetido a discussão e votação, é aprovado o pa-
recer. Logo após, passa-se à fase de discussão e votação das
matérias de competência da comissão. Com a palavra, o
Deputado Geraldo da Costa Pereira apresenta pareceres pela
aprovação dos Requerimentos nos 4.005, 4.063. 4.081 e
4.115/93. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Logo em seguida, a Presidência
coloca em votação, nos termos da Deliberação da Mesa no
487/90, os Requerimentos nos 3828 e 4.015/93, do Deputado
Geraldo da Costa Pereira; 4.105/93, do Deputado Marcelo
Cecé; 4.138, 4.139 e 4-140/93,  do Deputado José Maria Pinto,
que são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca-os para a próxima reunião, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993
Francisco Ramalho, Presidente - Homero Duarte - Geraldo da

Costa Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO NQ 30/92

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia e tendo como
primeiro signatário o Deputado Glycon Terra Pinto, a
proposição em epígrafe objetiva dar nova redação ao art. 140
da Constituição do Estado, que dispõe sobre a estrutura da
Polícia Civil.
Publicada no 'Diário do Legislativo' do dia 28/8/92, a
matéria ficou de posse da Mesa durante o prazo legal para
receber emendas, nos termos regimentais.
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Esgotado o prazo sem a apresentação de emenda, a proposta
foi encaminhada a esta Comissão Especial para receber
parecer, conforme dispõe o art. 210 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela pretende alterar a organização da
Policia Civil do Estado de Minas Gerais, estruturando-a em
uma única carreira, da qual serão integrantes outras
carreiras específicas.
Dentro desse contexto, o ingresso no órgão se dará na
classe inicial das carreiras, mediante concurso público,
realizado privativamente pela Academia de Policia Civil, e
as promoções obedecerão ao critério alternado de antigúidade
e merecimento.
A proposição Inclui, ainda, na carreira única que menciona,
as carreiras de Delegado de Policia e de Perito Criminal,
exigindo-se, para a primeira, o titulo de Bacharel em
Direito e, para a segunda, diploma de conclusão do 3Q grau.
No caso especifico das duas carreiras acima mencionadas,
prevê a proposição o provimento de seus respectivos cargos
mediante aprovação em concurso público de provas e títulos,
ou por ascensão, reservando-se metade das vagas para cada
uma das formas, as quais não sendo totalmente providas de
forma derivada, sê-lo-ão de forma originária.
A matéria tem fulcro no art. 64, r, da Carta Política

mineira, que prescreve;
"Art. 64 - A Constituição pode ser emendada por proposta:
- de, no mínimo, um terço dos membros da Assembléia

Legislativa'. -
Tal dispositivo foi reproduzido pelo art. 208, 1, do
Regimento Interno, em harmonia com o art. 60, 1, da Carta
Federal de 1988. Sob esse aspecto, a proposição atende aos
ditames da legislação vigente, pois vem subscrita por mais
de 1/3 dos Deputados mineiros.
A proposta de emenda à Constituição em tela traz novamente
á baila uma polêmica que atinge não apenas os quadros da
Policia Civil, alvo da mudança proposta, mas todo o serviço
público do Estado, nos seus três Poderes.
A controvérsia reside, fundamentalmente, em algumas

mudanças introduzidas na ordem jurídica e constitucional por
nossa Carta Magna, previstas em dois de seus dispositivos,
mais precisamente seus arts. 37, II, e 39, "caput.
Tais dispositivos referem-se à administração pública,
regulam o modo de Ingresso nesta pela via de concurso
público e prevêem a progressão do servidor por meio de
planos de carreira.
A matéria , de cunho administrativo, tem sido objeto de
conceituação em leis ordinárias ou mesmo constitucionais,
bem como de estudo exaustivo da doutrina, o que gerou, ao
longo dos anos, uma determinada prática no serviço público.
Devemos, assim, tendo em vista o que se consolidou a
respeito da matéria, tentar entender o novo espirito das
leis, consubstanciado nos dois supracitados dispositivos
cons-titucionais, fazendo, ainda, uma interpretação
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sistemática e de conjunto da nossa Constituição, que visa,
em última instância, ao aperfeiçoamento do serviço público.
Desse modo, antes de mais nada, é preciso chegar á essência
da questão, que reside em saber se a Constituição Federal
vedou ou não o provimento derivado de cargo público que não
se situe na mesma carreira que a do anterior.
Também é necessária a explicitação do conceito de alguns
termos, cuja configuração jurídica a Constituição apenas
pressupõe ao mencioná-los, em face da sua característica de
generalidade.
Assim, não podemos avançar sem se esclarecer o significado
de palavras como classe e carreira, elementos fundamentais
na estrutura administrativa do pessoal que integra o serviço
público.
Classe é um agrupamento de cargos de uma mesma profissão e
de igual padrão de vencimentos e dá uma idéia de
horizontalidade.
Caracteriza-se, em suma, segundo Themistocles Brandão

Cavalcanti'. - - pelo concurso de dois elementos: padrão de
vencimentos iguais, dentro da classificação feita pela lei
de identidade de profissão, isto é, de especialidade de
atividade funcional. Exprime, assim, um grupo de cargos
suficientemente semelhantes quanto a seus deveres e res-
ponsabilidades, que por isso mesmo imponha um tratamento e
uma remuneração iguais nas diversas funções" ("In" Tratado
de Direito Administrativo, vol. IV, 95á edição Livraria
Freitas Bastos, 1961, p. 125.).
Carreira, por sua vez, é a disposição escalonada das
classes de uma mesma atividade com o aumento gradativo de
responsabilidades e de vencimentos, reservados os lugares da
classe superior aos ocupantes elevados da imediatamente
inferior. Pressupõe caminho, percurso, ascensão
gradativa ou progressão hierárquica, traz a idéia de
verticalidade, de acesso, de melhoria.
Desse modo, para que se estruture uma carreira no serviço

público, alguns limites devem ser observados. E preciso que
entre os cargos haja ligação, consideradas as atividades que
lhes sejam próprias, para que possam pertencer a uma mesma
carreira. E, mais, para que não sejam burlados os fins do
ato administrativo, é necessário que essa vinculação seja
real, fática, e não apenas formal
Analisando a Constituição, vemos que são vários os
argumentos justificadores do entendimento de que está
expressamente vedado qualquer tipo de provimento derivado
fora das carreiras e que possibilite a passagem de uma
carreira para outra sem concurso público de provas ou de
provas e títulos.
Inicialmente, temos o elemento histórico, guindado das

cartas constitucionais anteriores, que se referiam á
necessidade de concurso apenas para a primeira investidura
em cargo público. A articulação desse elemento com a
exposição de motivos que acompanhava a Emenda ng 2T007361,
que, a Assembléia Nacional Constituinte, suprimiu a referida
expressão do inciso II do art. 37 da Constituição de 1988,
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leva-nos a acreditar que se encontram riscados da nossa
ordem jurídica os institutos da ascensão e da transferência.
Embora devamos ter o elemento histórico como subsidiário na
hermenêutica, em face do fato de a lei, como manifestação
volitiva do Estado, não se confundir com a expressão do
pensamento do legislador tomado Individualmente, sem dúvida
alguma, ele reforça uma interpretação sistemática da
Constituição, como a seguir se verá.
Ao exigir para a investidura em cargo ou emprego público a
aprovação prévia em concurso, o legislador constituinte
estabeleceu uma regra geral a ser observada.
Podemos, por outro lado, compatibilizá-la perfeitamente com

a Instituição do regime jurídico único pelos entes políticos
da Federação e dos planos de carreira para seus servidores.
Podem conviver a exigência de concurso para o ingresso em
cargo público e a permanência da promoção como modo de
provimento derivado de um cargo para outro, desde que dentro
da mesma carreira, pois a promoção, como se disse
anteriormente, pressupõe ascensão e progressão e tem o fito
de melhorar as condições de trabalho e de remuneração do
servidor, de modo a Incentivá-lo.
Não há como separar as duas coisas, se se pensa em
aperfeiçoar a administração pública. Por isso, fora da
carreira, o concurso público é imprescindível.
As exceções à regra do art. 37, rI, da Constituição
Federal, previstas nos 2Q e 4Q do art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias apenas servem para
confirmá-la, em face do seu caráter específico, restrito e
transitório.
Esse tem sido, por sinal, o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, que, julgando ações diretas de incons-
titucionalidade, tem sustado o efeito de diversos artigos
das Constituições dos Estados, que versam sobre o assunto,
de maneira contrária ao exposto.
Assim, resta aos Estados membros a possibilidade de

estruturarem os quadros do seu funcionalismo, observando, de
fato, as regras básicas do Direito Administrativo relativas
a cargo, classe e carreira, sob pena de malferirem a
Constituição.
Não se pode, portanto, agrupar em uma carreira cargos que

não guardem qualquer ligação entre suas atividades.
Outra limitação que a Constituição nos impõe é a
coexistência dos dois tipos de provimento - originário e
derivado - para um mesmo cargo. São ambos incompatíveis com
a exigência de concurso púbico, como regra geral, para
ingresso no serviço público.
Utrapassadas essas premissas, nota-se a flagrante
inconstitucionalidade da Proposta de Emenda à Constituição
ng 30/92.
Alterando a estrutura da Policia Civil com a Instituição de
uma carreira única em cujo bojo se inserem outras tantas
carreiras especificas, a proposição não só atropela a
Constituição da República, como também subverte alguns dos
princípios básicos da administração pública.
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Não é possível, como se viu, ascender de uma carreira para
outra sem concurso público para o respectivo cargo inicial,
e não é o nome que se dá aos institutos que lhes irá tirar a
mácula da inconstitucionalidade, como o uso do termo
carreira em vez de quadro.
O que irá ocorrer, no caso, é que, sob a roupagem de uma
simples promoção, serão servidores investidos, sem concursos
públicos, em cargos de carreiras distintas das de que são
originários.
Se aprovada a proposta em exame, será possível, pelo menos
na Policia Civil, o acesso ao grau inicial de uma carreira
por quem se encontra no final de outra, inferior e de
espécie diferente.
Também não é possível estabelecerem-se as duas formas de
provimento - originário (concurso público) e derivado
(ascensão) - para os cargos de Delegado e de Perito Criminal
sem ferirem-se os arts. 37, II, e 35, "caput", de nossa
Carta Magna.
No caso especifico do provimento derivado do cargo de
Delegado de Polícia, um outro óbice de natureza
constitucional se soma ao anteriormente apontado, já que a
Constituição da República o menciona expressamente e como
integrante de carreira especial (arts. 144, § 4Q, e 241).
Ao se referir à carreira de Delegado, cujos componentes

dirigirão a Polícia Civil, nossa Carta Magna determinou sua
existência, nos quadros do órgão, desvinculada de qualquer
outra carreira, e, em face do disposto no seu art. 37, II,
não há qualquer possibilidade de acesso a ela senão mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos.
Assim, ainda que fosse possível a estruturação de uma

carreira unitária naquele órgão, ela não incluiria a dos
Delegados de Policia, já que esta não se confunde com o
Quadro da Policia em geral, por exigir atribuições e
formação especificas.
Por outro lado, vista a questão sob o prisma da

conveniência e da oportunidade, entendemos, no caso, como
inoportuno guindar à Constituição matéria administrativa,
com o propósito de burlar regras de iniciativa privativa
estabelecida pela própria "Lex Maxima".
Logicamente, as restrições impostas ao legislador

ordinário não são as mesmas impostas ao Constituinte, mas
este deve ter consciência dos seus limites, sobretudo dentro
do nosso sistema presidencialista de Governo.
Alguns excessos dos Constituintes de outros Estados da
Federação têm levado alguns ministros do STF, em ações
diretas de inconstitucionalidade, a terem um entendimento
restritivo em relação à autonomia dos Estados membros e de
seus Legislativos, já que não podem entrar no mérito de suas
decisões.
E o que acontece com as regras do processo legislativo,
que, sob a égide da Constituição de 1988, não são mais
normas de preordenação.
Tal, entretanto, não tem sido o juízo de parte do Supremo,

que, em inusitado retrocesso, está ressuscitando preceito da
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emenda de 1969, o qual expressamente dizia serem as regras
do processo legislativo de observância obrigatória pelos
Estados.
Assim, não deve o legislador estadual usar, sem maiores
critérios, o expediente de romper, por meio de emendas à
Constituição, as regras que estabelecem a iniciativa
privativa de outros Poderes do Estado, no caso, as que
circunscrevem à iniciativa do Governador a estruturação do
serviço público, sob pena de vermos cerceada a autonomia dos
Estados membros, em prejuízo do próprio sistema federativo.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de
Emenda á Constituição ng 30/92.
Sala das Comissões. 28 de abril de 1993.
Márcio Miranda, Presidente - Eduardo Brás, Relator - João
Marques - José Renato - Célio de Oliveira - João Batista -
Maria Olivia - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.108/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o projeto de lei em
epigrafe dispõe sobre os programas de construção e reforma
de unidades habitacionais populares em zona rural e dá
outras providências.
Publicada em 31/10/92, foi a proposição distribuída a esta
comissão, para ser submetida a exame preliminar sob os
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a, do Regimento
Interno.

Fundamentação
o projeto de lei em tela versa sobre os programas de
construção e reforma de unidades habitacionais populares
sitas em zona rural, que sejam financiados pelo Estado ou
que contem com recursos provenientes de seus cofres.
O projeto traça linhas para a execução da política estadual
para o setor, valorizando os princípios constitucionais da
fixação do homem no campo, da colaboração entre o Estado e
os municípios e da participação da comunidade.
E ressaltada, principalmente, na matéria a relação entre o

Executivo Estadual e as municipalidades, a fim de priorizar
o instituto do planejamento como forma de reduzir os custos
do programa e de ampliar a sua eficácia-
Está prevista, ao seu final, a concessão, pelo poder
público, de incentivos especiais ao proprietário rural que
construir, reformar ou melhorar as habitações destinadas à
moradia de seus empregados, incluindo-se, entre tais
incentivos, a dedução, no valor do Adicional do Imposto de
Renda e Proventos de Qualquer Natureza - AIR -, dos gastos
efetivamente realizados pelo referido proprietário na
construção, na reforma ou na melhoria das casas destinadas
ao uso de seus trabalhadores.
A matéria se insere no âmbito da competência material do
Estado membro, prevista no art. 23, IX, da Constituição da
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República, que é também comum á União e aos municípios. Tal
competência, material, abre a possibilidade de produção
legislativa sobre o assunto, nas três ordens jurídicas da
Federação, como muito bem acentua José Afonso da Silva:
"Comum cumulativa ou paralela, reputadas expressões si-
nônimas, que significa a faculdade de legislar ou praticar
certos atos, em determinada esfera, juntamente e em pé de
igualdade..." ("in "Curso de Direito Constitucional
Positivo", 6a edição, "Revista dos Tribunais". pp. 414/415).
O projeto se respalda também noutros dispositivos
constitucionais, como os incisos 1 e VI do art. 24 da
Constituição Federal, e os arts. 2, VI, e 181, II, ambos
da Constituição do Estado.
Por outro lado, a matéria não é de iniciativa privativa de

nenhum dos Poderes do Estado, conforme o disposto no art. 66
da Constituição Estadual, podendo qualquer um dos
parlamentares desta Casa deflagrar o processo legislativo.
Não há, desse modo, óbices de natureza jurídica ou

constitucional que atinjam o projeto em tela.
Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
1.108/92.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
AntõnioJúlio. Presidente - Francisco Ramalho, Relator -

Maria José Haueisen - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.228193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.228/93. do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Servidores Municipais de Bambui - ASMB -, com
sede naquele município.
Publicado em 17/2/93, 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 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 idóneas, que não
recebem remuneração pelos cargos que exercem.
Entretanto, faz-se necessário retificar o projeto, com
vistas a seu aperfeiçoamento, por meio da emenda que
apresentamos ao final.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.228/93, com a emenda abaixo redigida

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
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"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Servidores Municipais de Bambu! - ASMB -, com sede no
Município de Bambuf.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

Francisco Ramalho - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.234/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Amilcar Padovani, o Projeto de Lei
riQ 1.234/93 visa a declarar de utilidade pública a
Associação Desportiva 2 de Ouro - ADPM-JF -, com sede no
Município de Juiz de Fora.
Publicada em 20/2/93, vem a proposição a esta comissão,

para receber parecer preliminar, nos termos do art. 103, V,
"a" do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de matéria regulamentada pela Lei ng 5.830, de
1971, que contém os requisitos indispensáveis à declaração
de utilidade pública de entidades.
A proposição atende a todas as exigências da referida lei,
tendo em vista a documentação anexada ao processo.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.234/93-
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
António Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.253/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.253/93, do Deputado José Militão,
objetiva declarar de utilidade pública a Federação Mineira
de Corais, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 11/3/93, vem o projeto a esta comissão, para

exame preliminar, nos termos do art. 103, V, 'a', do Regi-
mento Interno.

• Fundamentação
A vista da documentação juntada ao processo, verifica-se
que a entidade em apreço atende às exigências da Lei flQ
5.830, de 1971, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública de entidades
Entretanto, visando ao aperfeiçoamento do projeto, torna-se
necessário alterar a redação do art. lQ, o que faremos por
meio de emenda.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela cons-
titucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.253/93, com a Emenda ng 1.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
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"Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Federação
Mineira de Corais, com sede no Município de Belo
Horizonte.".
Sala das Comissões. 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -

Geraldo Rezende - Francisco Ramalho - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.261/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los. o projeto de
lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Creche Comunitária Maria Floripes, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Publicado em 18/3/93, vem o projeto a esta comissão, para
exame preliminar, em obediência ao art. 103. 1, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Comunitária Maria Floripes, entidade que se
pretende declarar de utilidade pública, preenche os
requisitos estabelecidos pela Lei no 5.830, de 1971, c/c o
art. 178, Lo, 1 e II, do Regimento Interno.
A referida instituição è pessoa jurídica, funciona há mais
de dois anos, e os membros de sua diretoria são pessoas
id6neas, que nada recebem pelos cargos que exercem.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.261/93.
Sala das Comissões. 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende - Francisco Ramalho - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.263193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em

epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Pratápolis,
com sede naquele município.
Publicado em 18/3/93, vem o projeto a esta comissão, para

exame preliminar, em obediência às disposições regimentais.
Fundamentação

A APAE de Pratápolis, entidade que se pretende declarar de
utilidade pública, preenche os requisitos estabelecidos pela
Lei ng 5.830, de 1971, c/c o art. 178, f Lo, 1 e II, do
Regimento Interno.
A referida instituição é pessoa jurídica, funciona há mais
de dois anos, e os membros de sua diretoria são pessoas
idóneas, que nada recebem pelos cargos que exercem.
Entendemos necessário, entretanto, alterar a redação do
art. 1, com vistas ao aperfeiçoamento do projeto, o que
propomos por meio da Emenda no 1.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.263/93, com a Emenda ng 1, apresentada a seguir.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. l Q a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Pratápolis,
com sede no Município de Pratápolis.".
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993-
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 1.212/92

Mesa da Assembléia
Relatório

O Projeto de Resolução flQ 1.212/92, de autoria da Mesa da
Assembléia, visa a dar a denominação de Tribuna Popular
Deputado Ulysses Guimarães à tribuna popular situada no
Largo das Bandeiras, o qual integra o Espaço Político-
Cultural da Assembléia Legislativa.
Aprovado no lg turno com a Emenda ng 1, vem o projeto, nos
termos regimentais, á Mesa a fim de que seja emitido o
presente parecer, q ue contém anexa a redaçao do vencido.

Fundamentação
Ratificamos a opinião exarada quando da apreciação da

matéria no lg turno, uma vez que o nome do Deputado Ulysses
Guimarães, proposto para identificar a tribuna popular desta
Assembléia, é um dos mais representativos da política
nacional
Quanto á emenda apresentada, reconhecemos sua oportunidade,
por concorrer para o aperfeiçoamento do projeto no que
concerne á técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução ng 1.212/92, no 2g turno, na forma do vencido no
lg turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de abril de
1993.
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise, Relator - Elmiro

Nascimento - José Militão.
Redação do Vencido no l g Turno

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.212192
Dá a denominação de Deputado ulysses Guimarães à Tribuna

Popular da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lQ - Fica denominada Tribuna Popular Deputado ulysses
Guimarães a tribuna popular instalada no Largo das
Bandeiras, o qual integra o Espaço Político-Cultural da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 3.834/93
Mesa da Assembléia
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Relatório
De autoria do Deputado Emano Batista, vem á Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epígrafe, apresentado em
17/2/93 e publicado no Diário do Legislativo" do dia 19 do
mesmo mês.
Nele se solicita seja formulado pedido de informações ao

Secretário da Fazenda, nos seguintes ternos:
- O Estado está cumprindo o que determina o SQ do art. 36

da Constituição Estadual?
- O cumprimento da norma legal se dá para as viúvas de

servidores de todas as categorias funcionais?
- Se não, quais as categorias não atendidas e qual a razão

do não-atendimento?
o dispositivo constitucional a que alude o parlamentar é o

seguinte:
"Art. 36 - ...............................
o SQ - O beneficio da pensão por morte corresponderá á
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido, observado o disposto no parágrafo anterior".
Quanto ao supracitado parágrafo, sua redação é esta:
"§ 4g - Os proventos da aposentadoria, nunca inferiores ao

salário mínimo, serão revistos, na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração do
servidor em atividade, e serão estendidos ao Inativo os
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao
servidor em atividade, mesmo quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou da função em
que se'tiver dado a aposentadoria, na forma da lei.".

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no ãmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa por força do art. 62,
XXXI. da Constituição do Estado, "in verbis":
"Art. 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.".
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54. §
2, da Carta Estadual, a seguir transcrito-
"Art. 54 - ...............
§ 2Q - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário

de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.".
Trata-se, ainda, de matéria sujeita á apreciação do

Plenário, conforme 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.
As informações a serem obtidas por intermédio do
requerimento em pauta permitirão a esta Casa exercer a ação
fiscalizadora de que é investida, no tocante ao cumprimento
pelo Poder Executivo dos dispositivos constitucionais
relativos ao beneficio da pensão por morte do servidor.
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Por essa razão, entendemos que a proposição, quanto ao
mérito, é conveniente e oportuna, caracterizando-se como de
interesse público-
Julgamos conveniente a apresentação de emenda no sentido de

conferir aos seus termos maior clareza.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do requerimento
em exame com a Emenda nQ 1, abaixo redigida.

EMENDA Ng 1
Substituam-se os termos:
"se dá" pelos termos;
"tem sido observado".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de abril de
1993.
José Ferraz, Presidente - José Militão, Relator - Elmiro

Nascimento - Rêmolo Aloise,
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Ng 3.972193

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, vem á Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epigrafe, apresentado em
9/3/93 e publicado no "Diário do Legislativo" do dia 11 do
mesmo mês.
A proposição tem como objetivo sejam solicitadas ao
Presidente do Tribunal de Justiça informações acerca do
andamento dos processos relativos a irregularidades
praticadas no Estado, no período de 1987 a 1991.
Na justificação, o Deputado esclarece referir-se às ações
judiciais decorrentes de denúncias de corrupção formuladas
com relação ao Governo Newton Cardoso.

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 á Assembléia Legislativa:

XXXI- fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta".
A proposição embasa-se, ainda, no art. 54, 3Q, da Carta
Estadual, a seguir transcrito:
"Art 54 - ......................

- A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Policia 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"_
O requerimento está sujeito 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, du, do aludido
estatuto.
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Sob o enfoque do mérito, consideramos que a proposição
caracteriza-se como de interesse público, tendo em vista que
as informações a serem obtidas por seu intermédio
constituirão subsídio para a ação fiscalizadora do Poder
Legislativo no tocante à regularidade de atos praticados
pela administração pública.
Para conferir aos termos do requerimento maior clareza,
apresentamos emenda em que se transferem para o corpo da
proposição expressões utilizadas pelo autor na justificação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 3.972/93, com a emenda a seguir redigida.
EMENDA Ng 1

Dê-se à parte final do requerimento a seguinte redação:
(.... ) informações acerca do andamento dos processos

relativos a irregularidades praticadas pelo Governo Newton
Cardoso, no Estado, no período de 1987 a 1991".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de abril de
1993.
José Ferraz, Presidente - José Militão, Relator - Elmiro
Nascimento - Rêmolo Aloise.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.123/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, vem à Mesa,
para receber parecer, o requerimento em epígrafe,
apresentado em 30/3/93 e publicado no "Diário do
Legislativo' do dia lp de abril do corrente ano.
O parlamentar solicita seja formulado pedido de informações
ao Superintendente de Finanças da Secretaria de Assuntos
Municipais, consubstanciadas no envio, a esta Casa, de cópia
dos Convênios nos 90 e 91/91. assinados em 28/11/91, e
daquele firmado em 14/7/92, os quais objetivam a realização
de obras de infra-estrutura urbana no Município de Rio
Espera.
Requer, ainda, sejam encaminhados á Assembléia Legislativa

os documentos relativos à respectiva liberação de recursos.
Fundamentação

o requerimento em exame está sujeito à apreciação do
Plenário, nos termos do art. 245, XII, do Regimento Interno
da Assembléia, e deve receber parecer da Mesa, consoante o
comando dos arts. 246 e 80. VIII, "d", do aludido Diploma.
Quanto à competência privativa da Assembléia Legislativa
para fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta, está inscrita no
art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, que ainda
estabelece:
"Art. 54 - ..............................................

- A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário
de Estado pedido escrito de informações, e a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.
§ 3Q - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração
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indireta, ao Comandante-Geral da Policia 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".
No que diz respeito ao mérito, entendemos que a proposição

se caracteriza como conveniente e oportuna. As informações
solicitadas por seu intermédio subsidiarão a ação
fiscalizadora do Poder Legislativo com relação a matéria de
interesse público, como o é a aplicação de recursos do
erário em obras de infra-estrutura urbana municipal
mediante convênios firmados entre as Prefeituras e a
Secretaria de Assuntos Municipais.
Entretanto, julgamos necessária a apresentação de emenda
que, em observância ás normas hierárquicas, possibilite o
endereçamento do pedido de informações ao titular da Pasta
de Assuntos Municipais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 4.123/93, com a emenda a seguir apresentada.
EMENDA NQ 1

Substituam-se os termos:
"ao Superintendente de Finanças da Secretaria de Estado de

Assuntos Municipais, Dr. Walmir Milton de Almeida" pelos
termos:
"ao Sr. Secretário de Estado de Assuntos Municipais".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de abril de
1993.
José Ferraz, Presidente - José Militão, Relator - Elmiro

Nascimento - Rêmolo Aloise.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NO 4.146/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, vem à Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epigrafe, apresentado em
lQ/4/93 e publicado no "Diário do Legislativo" do dia 7 do
mesmo mês.
Objetiva o autor do requerimento em causa sejam solicitadas
ao Diretor-Geral do DER-MG as seguintes informações: se
houve contratação de empresa de consultoria para vistoriar a
qualidade das obras de construção do trecho da Rodovia MC-
190, que interliga Uberaba, Nova Ponte e trai de Minas, e,
em caso afirmativo, o teor do parecer por ela emitido; quais
foram os técnicos do DER-MG responsáveis pela fiscalização
da obra, e qual o teor do respectivo parecer; e se há
justificação técnica para as péssimas condições de tráfego
do mencionado trecho, tendo em vista a sua recente constru-
ção.

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, q ue determina:
"Art. 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:
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XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.
A proposição embasa-se, ainda, nos termos do art. 54, f
da Carta Estadual, a seguir transcrito:
"Art. 54 - .............................

- A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Policia 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".
O requerimento está sujeito 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.
No que diz respeito ao mérito, a proposição se nos afigura

conveniente e oportuna, tendo em vista que as informações a
serem solicitadas por seu intermédio subsidiarão a ação
fiscalizadora do Poder Legislativo em matéria de interesse
público, assim considerada a aplicação de recursos do erário
na malha rodoviária do Estado.
Entretanto, julgamos necessária a apresentação das
seguintes emendas: Emenda ng 1, que visa a complementar a
denominação oficial do DER-MG, e Emenda nQ 2, que propõe a
substituição da parte final do requerimento, por
considerarmos conter ela juizo de valor sobre as condições
de tráfego da rodovia, as quais não foram objeto de análise
da Assembléia Legislativa.

Conc 1 usão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do requerimento

em exame, com as emendas a seguir apresentadas.
EMENDA ?4Q 1

Acrescente-se à expressão 'Departamento de Estradas de
Rodagem" o seguinte:
'do Estado de Minas Gerais'.

EMENDA No 2
Dê-se á parte final do requerimento a seguinte redação:
'3a - quais as condições de tráfego do trecho acima

mencionado e se estão elas compatíveis com a sua recente
construção.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de abril de
1993.
José Ferraz, Presidente - Rémolo Aloise, Relator - Elrniro

Nascimento - José Militão.
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Belo Horizonte, terça-feira, 4 de maio de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE ABRIL DE 1993

Presidência Do Deputado Ibrabim Jacob
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- As 9h15mln, comparecem os Deputados:
Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus -
Alvaro Antônio - Ambrósia Pinta - Anderson Adauto -
Bonifácio Mourão - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Geraldo
Santanna - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Marques -
Paulo Pettersen - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Ibraflim .Jacob) - 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 3 de maio, às 20 horas.

ATA DA 1989 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE ABRIL DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, no lQ turno, do Projeto de Resolução flQ
1.223/93; aprovação, com as Emendas do nQ 1 ao 9 -
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 1-059/92;
aprovação, com as Emendas ns 1 e 2 - Discussão, no 2Q
turno, do Projeto de Lei nQ 973/92; aprovação, na forma do
vencido no lg turno - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto
Carvalho - Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani - Adeimo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Afiton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Fuzatto
- Arnaldo canarinho - Baidonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Céilo de Oliveira - Cõssimo Freitas -
Dílzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - 1-lely Tarquínio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
José Braga - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Márcio Miranda - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Mílton Sailes - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Reinaido Lima - Roberto Amarai - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio
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. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE
Ata

- O Deputado Márcio Miranda, 2o-Secretário 'ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Resolução ng
1.223/93. da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o
reajustamento de vencimentos do pessoal ativo e inativo da
Secretaria da Assembléia. A Mesa da Assembléia opina pela
sua aprovação, com as Emendas do ng 1 ao 9, que apresenta.
Em discussão. 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 nQ 1 ao 9. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas as emendas. Está, portanto, aprovado o
Projeto de Resolução ng 1.223/93, com as Emendas do nQ 1 ao
9. A Mesa da Assembléia.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.059/92, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre os valores
de vencimentos dos cargos dos membros do Ministério Público
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
sua constitucionalidade. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto, com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Administração Pública, e com a Emenda ng 2, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os De-
putados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 e 2. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está aprovado o Projeto de Lei ng
1.059/92. com as Emendas ngs 1 e 2. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei no 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 inativos, e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação, na forma
do vencido no lg turno. Em discussão, o projeto. Não há ora-
dores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei
nQ 973/92, na forma do vencido no lQ turno. A Comissão de
Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 28, às 91h30min e às 201h30min,
nos termos dos editais de convocação, bem como para a
ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO Ng 22/92,
DE AUTORIA DO DEPUTADO PAULO PETTERSEN, QUE DISCIPLINA A
CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR ESTADUAL PARA DESEMPENHO DE
MANDATO ELETIVO EM ENTIDADE SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE
As quinze horas do dia vinte e cinco de agosto de mil
novecentos e noventa e dois, reúnem-se no Plenarinho 1 os
Deputados Jorge Hannas, Francisco Ramalho, Márcio Miranda,
Célio de Oliveira. Guálter Monteiro, Maria Olivia, João
Batista, Elmiro Nascimento e Tarcísio Henriques, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente 'ac1 hoc", Deputado Jorge Hannas, declara abertos
os trabalhos e esclarece que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, e a designar o Relator e
programar os trabalhos. A Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Célio de Oliveira para atuar como Escrutinador. Feita a
votação, o Presidente anuncia o resultado e proclama eleitos
para os cargos de Presidente e Vice-Presidente os Deputados
Francisco Ramalho e Maria Olivia, respectivamente. O
Deputado Jorge Hannas empossa o Presidente, e este, por sua
vez, dá posse à Vice-Presidente. O Deputado Francisco
Ramalho agradece a escolha de seu nome e designa como
Relator da matéria o Deputado Elmiro Nascimento. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Eduardo Brás - Antônio Carlos Pereira -
Gilmar Machado - Ambrõsio Pinto - Sebastião Costa - Márcio
Miranda - Dllzon Melo - Paulo Pettersen.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O ENVOLVIMENTO
DE POLICIAIS CIVIS LOTADOS NA 8g DELEGACIA REGIONAL DE
POLÍCIA DE MONTES CLAROS EM POSSÍVEIS IRREGULARIDADES
DENUNCIADAS PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PUBLICO NO
MUNICÍPIO
Ás 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 Jorge Hannas, Geraldo da Costa
Pereira, Roberto Amaral, Adelmo Carneiro Leão, Baldonedo
Napoleão e Ajalmar Silva, membros da comissão supracitada.
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Havendo número regimental, o Presidente "ad Iioc", Deputado
Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e esclarece que a
finalidade da reunião é eleger o presidente e o Vice-
Presidente, designar o Relator e programar os trabalhos. A
Presidência informa que não há ata a ser lida, uma vez que
esta é a primeira reunião desta comissão. O Presidente
determina que as cédulas de votação, devidamente rubricadas,
sejam distribuídas aos membros presentes e convida o
Deputado Adelmo Carneiro Leão para atuar como Escrutinador.
Procedida a apuração dos votos, o Escrutinador divulga o
seguinte resultado: para Presidente - cinco votos para o
Deputado Geraldo da Costa Pereira e um voto para o Deputado
Adelmo Carneiro Leão e para Vice-Presidente cinco votos para
o Deputado Adelmo Carneiro Leão e um voto para o Deputado
Baldonedo Napoleão. Assim, o Presidente 'ad hoc" declara
empossado no cargo de Presidente o Deputado Geraldo da Costa
Pereira e passa-lhe a direção dos trabalhos. D Deputado
Geraldo da Costa Pereira assume a Presidência, declara
empossado no cargo de Vice-Presidente o Deputado Adelmo
Carneiro Leão, agradece a confiança nele depositada ao ser
eleito Presidente da comissão e, na oportunidade, designa
Relator o Deputado Baldonedo Napoleão. Passando á
programação dos trabalhos, fica estabelecido, após serem
ouvidos os membros presentes, que a comissão se reunirá,
ordinariamente, ás quintas-feiras, ás 17 horas. O Deputado
Adelmo Carneiro Leão, com a palavra, indaga do Deputado
Roberto Amaral, autor do requerimento que deu origem a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito, se, na próxima reunião,
ele apresentará os motivos que o levaram a requerer a
instalação da comissão e também os pontos principais a serem
observados no andamento dos trabalhos. O Deputado Roberto
Amaral responde afirmativamente. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece - a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
em dia e horário já estabelecidos, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1993.
Geraldo da Costa Pereira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão
- Roberto Amaral - Sebastião Costa.
ATA DA 7g 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 quinze minutos do dia trinta e um de
março de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Wilson Pires, Cêlio de Oliveira.
Geraldo Rezende e Marcos Helénio, membros da comissão
supracitada Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Wilson Pires, 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
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subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse
da comissão e passa a palavra ao Deputado Marcos Helénlo,
que faz um levantamento do que foi apurado até a presente
data, o que é discutido e comentado pelos membros presentes.
Os Deputados fazem sugestões referentes aos caminhos que a
CPI deverá tomar, conforme consta nas notas taquigráficas. A
seguir, o Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento
solicitando seja intimado o Bel. Marcos Luiz de Paula
Soares, Superintendente Técnico-Cientifico da Policia Civil,
e que sejam solicitados ao Dr. Francisco Eustáqulo Rabelo,
Subcorregedor-Geral de Policia, o prontuário e a ficha
criminal dos policiais Implicados nas denúncias relativas á
5a DRSP. Colocado em votação, é o requerimento aprovado por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos Deputados, determina a lavratura da
ata, convoca os membros da comissão, para a próxima reunião
ordinária e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Wilson Pires - Geraldo
Rezende - Jorge Hannas - Tarcísio Henriques - Roberto Amaral
- Marcos Helênio. -
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quinze horas do dia quinze de abril de mil novecentos e
noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados José
Maria Pinto, Edward Abreu e Tarcisio Henriques (substituindo
este ao Deputado Geraldo Santanna, por Indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado José
Maria Pinto, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Edward Abreu que proceda â 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. Cabe ao Deputado Edward
Abreu relatar o Projeto de Lei nQ 1.272/93 e ao Deputado
Tarcísio Henriques, o Projeto de Lei nQ 1.290/93. Passa-se,
então, á fase de discussão e de votação das proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Edward Abreu oferece parecer concluindo
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.272/93, que, submetido
a discussão e a votação, fica aprovado. Em seguida, o
Deputado profere seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 1,290/93, que, submetido a
discussão e a votação, fica aprovado. 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 os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Dilzon Melo - Geraldo da

Costa Pereira.
ATA DA 52a REUNIÃO DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas do dia vinte e oito de abril de mil novecentos
e noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Tarcísio Henriques, Ermano Batista, Sebastião
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Helvécio, Antônio Fuzatto e Álvaro Antônio, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Tarcisio Henriques, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Alvaro Antônio que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Havendo correspondências
a serem lidas, o Presidente solicita ao Deputado Sebastião
Costa que faça a sua leitura, sendo elas o oficio enviado
pela Sra. Cibelle Almeida Viana Batista, solicitando
providências que favoreçam ao funcionalismo mineiro, que se
vê às voltas com o movimento grevista, e a correspondência
enviada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de Belo Horizonte. Passa-se em seguida, á 3a
fase do expediente, com a distribuição de proposições,
cabendo ao Deputado Emano Batista relatar os Requerimentos
nQs 3.820, 3.822, 3.829, 3.830, 3.831, 3.832, 3.833, 3.835,
3.837, 3.839, 3.840, 3.842, 3.843, 3.849, 3.850, 3.868,
3.887, 3.888, 3.889, 3.893, 3.894, 3.901, 3.921, 3.935,
3.936, 3.942, 3.943, 3.944, 3.956 e 3.974/93; ao Deputado
Sebastião Costa, os Requerimentos ngs 3.996, 3.999, 4.000,
4.001, 4.002, 4.003, 4.012, 4.013, 4.018, 4.019, 4.020,
4.021, 4.026, 4.027, 4.028, 4.029. 4.031, 4.036, 4.038,
4.048, 4.052, 4.056, 4.061, 4.062, 4.065, 4.078, 4.079,
4.080, 4.082 e 4.084/93; e ao Deputado Álvaro Antônio, os
Requerimentos ns 4.085, 4.086, 4.087, 4.089, 4.101, 4.106,
4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4.111, 4.112, 4.113, 4.114,
4.117, 4.124 e 4.127/93. Esgotada a matéria destinada à ia
parte da reunião, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Na pauta, o Projeto de Lei Complementar nQ 3/90. O
Presidente, Relator da matéria, solicita prazo, o que é
acatado pela comissão. Em seguida, o Projeto de Lei ng
192/91, que já se encontrava na fase de discussão, encerrada
esta, é posto em votação, sendo o parecer - que conclui pela
rejeição do Substitutivo nQ 2 - aprovado. Passa-se á 3a fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação das proposições
sujeitas a deliberação conclusiva da comissão. Em discussão,
o Projeto de Lei ng 1.062/92. O Relator, Deputado Antônio
Fuzatto, opina pela rejeição da matéria. Após discussão e
votação, é rejeitado o projeto. Com a palavra, o Deputado
Ermano Batista emite pareceres orais favoráveis à aprovação
dos requerimentos que lhe foram distribuídos. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos
ngs 3.820, 3.822, 3.829, 3.830, 3.831, 3.832, 3.833, 3.835,
3.837, 3.839, 3.840, 3.842, 3.843, 3.849, 3.850, 3.868,
3.887, 3.888, 3.889, 3.893, 3.894, 3.901, 3.921, 3.935,
3.936, 3.942, 3.943, 3.944, 3.956 e 3.974/93. Logo após, o
Deputado Sebastião Costa emite pareceres orais favoráveis à
aprovação dos requerimentos a eles distribuídos. Colocados
em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos ns 3.996. 3.999, 4.000, 4.001, 4.002, 4.003,
4.012, 4.013, 4.018, 4.019, 4.020, 4.021, 4.026, 4.027,
4.028, 4.029, 4.031, 4.036, 4.038, 4.048, 4.052, 4.056,
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4.061, 4.062, 4.065, 4.078, 4.079, 4.080, 4.082 e 4.084/93.
o Deputado Álvaro Antônio profere pareceres favoráveis à
aprovação dos requerimentos que lhe foram distribuídos.
Colocados em votação, cada um por sua vez, ficam aprovados
os Requerimentos ngs 4.085, 4.086, 4.087, 4.089, 4.101,
4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4111, 4.112, 4.113,
4.114, 4.117, 4.124 e 4.127/93. A Presidência informa que
sobre a mesa se encontram os requerimentos que, nos termos
da Deliberação da Mesa nQ 487, independem de parecer.
Colocados em votação, cada um por sua vez, ficam rejeitados
os Requerimentos nQ 3.826, 3.854, 3.895, 3.997, 4.008, 4.049
e 4.053/93. Sobre a mesa, também dois requerimentos do
Deputado Roberto Carvalho, solicitando informações ao Or.
Antônio Cândido Martins Borges, Presidente do Instituto
Mineiro de Agropecuária, o qual a Presidência defere.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião extraordinária desta comissão a ser realizada hoje,
às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Roberto Amaral - Alvaro

Antônio - Ermano Batista.
ATA DA 59; REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de
abril de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Raul Messias, Roberto Amaral,
Sebastião Costa e Tarcisio Henriques (substituindo este ao
Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, e na ausência do Presidente, o Vice-Presidente,
Deputado Roberto Amaral, assume os trabalhos, declara aberta
a reunião e informa que esta se destina a apreciar, no 20
turno, o parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.334/93, do
Governador do Estado, que cria o Fundo SOMMA, para
implantação do Programa de Saneamento Ambiental, Organização
e Modernização dos Municipios do Estado de Minas Gerais -
SDMMA -, e dá outras providências. Logo após, solicita ao
Deputado Raul Messias que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência suspende a reunião até ás
161h45min. Reabertos os trabalhos, verifica-se a presença dos
Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amara], Baldonedo
Napoleão e Tarcisio Henriques (substituindo este ao Deputado
Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB). Em
seguida, a Presidência designa o Deputado Roberto Amaral
para relatar a matéria. Encerrada a la parte dos trabalhos,
a Presidência passa a palavra ao Deputado Roberto Amara],
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 a presença dos parlamentares e convoca
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os membros desta comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Anderson Adauto - Saldonedo
Napoleão - Antônio Fuzatto - Milton Sal les - José Remato.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 712/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Homero Duarte, o projeto de lei em
epígrafe dá a denominação de José Amâncio de Souza ao Fórum
de Monte Belo.
Em consonância com o art. 195, c/c O art. 104, do Regimento
Interno, o projeto foi publicado e submetido á apreciação da
Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela sua
legalidade, juridicidade e constitucionalidade.
Agora, vem o projeto a esta comissão, para receber parecer

quanto ao mérito.
Fundamentação

Trata a proposição de homenagear José Amâncio de Souza,
cidadão consciencioso e político atuante, falecido em agosto
de 1953, mas cuja lembrança permanece indelével na memória
dos monte-belenses, em virtude do êxito que logrou com a
realização de inúmeras obras de cunho social em beneficio
daquela comunidade.
Ex-Prefeito Municipal, são suas realizações, entre outras,
a construção da ponte sobre o rio Muzambo, do estádio de
futebol do município e a abertura de diversas estradas
vicinais.
Entendemos, portanto, meritória a proposição, porque busca
perpetuar, na memória da sua gente, a lembrança do cidadão
monte-belense José Amâncio de Souza.

Conclusão
Com base na fundamentação acima, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 712/92, conforme proposto.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1993.
Antônio Fuzatto, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 789/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Assistencial Betesda - AAB -, com sede em Belo
Horizonte.
Publicada em 28/4/92, vem a matéria a esta comissão para
exame preliminar, de acordo com o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
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A entidade em exame funciona há mais de dois anos, e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos seus cargos.
Dessa forma, os requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830.

de 1971, que regulamenta a matéria, estão atendidos.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
789/92, no 1Q turno.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993-
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - Maria

José Haueisen - Geraldo Rezende - Francisco Ramalho.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.123192
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei ng 1.123/92 tem como objetivo declarar de utilidade
pública a Associação dos Revendedores de Materiais de
Construção de Minas Gerais - Aremaco -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicada em 12/11/92, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
preliminar por sua constitucionalidade, legalidade e
j ur 1 di cidade.
Para atender ao disposto no art. 915. c/c o art. 104, 1,
"b", do Regimento Interno, veio o projeto a esta comissão,
para ser apreciado quanto ao seu mérito.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem prestado um
relevante serviço na melhoria da qualidade do mercado de
consumo. Com efeito, tem promovido os mais diversos cursos e
palestras, procurando, dessa forma, um constante
aprimoramento técnico-profissional do setor.
Trata-se de segmento da sociedade civil que, apesar da
enorme gama de produtos ofertados anualmente ao mercado, tem
respeitado, de maneira geral, as normas constantes na Lei ng
8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Nessa perspectiva, vislumbra-se que a entidade supracitada
atende aos requisitos fundamentais para que possa ser
contemplada com o referido titulo e, assim, gozar dos
benefícios dele decorrentes.
Por último, é importante ressaltar que o projeto de lei sob
comento está plenamente ajustado aos fins básicos que
norteiam a administração pública, uma vez que representa
inegável interesse da coletividade.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.123/92.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1993.
Márcio Miranda, Relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.182/92

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O Projeto de Lei flQ 1.182/92, da Deputada Maria Olivia,
visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Alto da Colina, com sede no
Município de Santana do Jacaré.
Publicada em 4/12/92, vem a proposição a esta comissão para
receber parecer preliminar, na forma regimental.

Fundamentação
O projeto em teia trata de matéria regulamentada pela Lei
nQ 5.830, de 1971, que contém os requisitos indispensáveis á
declaração de utilidade pública de entidades.
A proposição atende às exigências da referida lei, tendo em

vista a documentação juntada ao processo.
Entretanto, faz-se necessária uma correção do nome da
entidade, com vistas ao aperfeiçoamento do projeto, o que
faremos por meio de emenda, que ofereceremos a seguir.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.182/92, com a seguinte emenda.

EMENDA NQ 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lQ:
"Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores do Alto da Colina, com sede no
Município de Santana do Jacaré.".
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Na 1.195192

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 1.195/92, do Deputado Paulo Carvalho,
visa a declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Laranjal, com sede no
Município de Laranjal.
Publicada em 17/12/92, vem a proposição a esta comissão,
para exame preliminar, nos termos do art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de entidade com personalidade jurídica, de caráter
filantrópico e assistencial, que funciona há mais de dois
anos, e cuja diretoria é formada por pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.
Acompanham a proposição os documentos que comprovam os
requisitos exigidos pela Lei nQ 5.830. de 1971-

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.195/92, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antõnio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator -

Geraldo Rezende - Francisco Ramalho - Maria José Haueisen.
PARECER PARA 0 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 1.211/92
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei flQ 1.211/92, da Deputada Elisa Alves,
pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Amigos e Moradores dos Bairros de Araxá -
Acoaba -, com sede no Município de Araxá.
Publicado em 22/11/92, 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 encontra-se em
consonância com as exigências da Lei 

no 
5.830, de 1971,

satisfazendo a entidade em apreço aos requisitos
indispensáveis à sua declaração de utilidade pública.
Entretanto, visando ao aperfeiçoamento do projeto, torna-se
necessário alterar a redação do art lQ, o que faremos por
meio de emenda.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.211/92, com a seguinte Emenda no 1-

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
"Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Amigos e Moradores dos Bairros de Araxá -
Acoaba -' com sede no Município de Araxá. ".
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Maria José Hauelsen.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.218/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei 

no 
1.218/93, da Deputada Maria Olivia, tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Vila Vicentina
Or. Olinto Fonseca, com sede no Município de Santana do
Jacaré-
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 está em consonância com
o que dispõe a Lei flQ 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 n
1.218/93.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - Maria
José Haueisen - Geraldo Rezende - Francisco Ramalho.



39

PARECER PARA O 1 g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.220193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Amigos de São Vicente de Minas, com sede no
Município de São Vicente de Minas.
Nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno, foi o

projeto distribuído a esta comissão, para exame preliminar.
Fundamentação

A matéria do projeto em exame é regulada pela Lei ng 5.830,
de 1971, que contém os requisitos indispensáveis á
declaração de utilidade pública de entidades. Os documentos
apresentados estão de acordo com a citada lei. Dessa forma,
não há impedimentos de natureza legal à aprovação da
matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela cons-titucional idade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.220/93, no lg turno.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -

Geraldo Rezende - Francisco Ramalho - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.232193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado José Militão, o Projeto de Lei ng
1.232/93 visa a declarar de utilidade pública o Conselho
Municipal de Entorpecentes - Comen -, com sede no Município
de Uberlândia. -
Em obediência ao art. 103, 1, "a", do Regimento Interno, a

proposição foi publicada em 20/2/93 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, os Quais foram plenamente atendidos,
conforme comprova a documentação apresentada.
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.
Entretanto, torna-se necessário apresentar uma emenda ao

projeto, com vistas a seu aprimoramento.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.232/93, com a emenda apresentada a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao arU lg a seguinte redação:
"Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

Municipal de Entorpecentes - Comen -, com sede no Município
de Uberlãndia.".
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Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Raueisen, Relatora -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.233193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

0 Projeto de Lei nQ 1.233/93, do Deputado Amilcar Padovani,
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Defesa
da Criança e do Adolescente - ADCA -, com sede no Município
de Juiz de Fora.
Publicada em 20/3/93, vem a matéria a esta comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 103, V, San, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame trata de entidade com personalidade
jurídica, de caráter filantrópico e assistencial, que
funciona há mais de dois anos. Sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que não recebem estipêndio pelo exercício
dos seus cargos.
Acompanham a proposição os documentos que comprovam os re-
quisitos exigidos pela Lei nQ 5.830, de 1971, que regula a
matéria.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.233/93.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
António Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.235193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Amilcar Padovani, o Projeto de Lei
nQ 1.235/93 visa a declarar de utilidade pública o Renascer
- Projeto de Apoio e Promoção ao Menor, com sede no
Municipio de Bom Jardim de Minas.
Publicada em 20/2/93, vem a matéria a esta comissão para

exame preliminar, seguindo os ditames regimentais.
Fundamentação

A documentação juntada ao processo comprova que a entidade
atende ao que dispõe a Lei nQ 5.830. de 1971, c/c o art. 178
do Regimento Interno, 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 n
1.235/93.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993
Antônio Jülio, Presidente - Cêlio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende - Francisco Ramalho - Maria José Haueisen.
PARECER PARA 0 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
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No 1.239193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o
Projeto de Lei flQ 1.239/93 visa a declarar de utilidade
pública a Afomac - Associação de Força de Ocupação dos
Moradores do Bairro Durval de Barros, com sede no Município
de Contagem.
Em obediência ao art. 103, V, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada em 4/3/93 e vem a esta comissão,
para exame preliminar.

Fundamentação
A proposição tem amparo na Lei nQ 5.830. de 1971, que
estabelece os requisitos necessários à declaração de
utilidade pública de entidades, os quais foram atendidos,
conforme comprova a documentação apresentada.
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.
Entretanto, visando ao aperfeiçoamento do projeto, torna-se

necessário alterar a redação do art. lg, o que propomos por
meio de emenda. -

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.239/93, com a emenda abaixo transcrita

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

Associação de Força de Ocupação dos Moradores do Bairro
Durval de Barros, com sede no Município de Contagem."-
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira. Relator -

Geraldo Rezende - Francisco Ramalho - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.262/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado José Braga, o Projeto de Lei ng
1.262/93 visa a declarar de utilidade pública a ASSET -
Associação dos Empregados da Transnorte - Transporte e
Turismo Norte de Minas, com sede no Município de Montes
Claros.
Em obediência aos trâmites regimentais, a proposição foi
publicada em 18/3/93 e vem a esta comissão, para exame
preliminar.

Fundamentação
A proposição tem amparo na Lei ng 5-830, de 1971, que
estabelece os requisitos indispensáveis à declaração de
utilidade pública de entidades, os quais foram atendidos,
conforme comprova a documentação apresentada.
A entidade tem personalidade juridica, funciona há mais de
dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos.
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É necessário, entretanto, alterar a redação do art. lo,
com vistas ao aperfeiçoamento do projeto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.262/93, com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a ASSET -

Associação dos Empregados da Transnorte - Transporte e
Turismo Norte de Minas, com sede no Município de Montes
Claros.".
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.268193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.268/93, do Deputado Márcio Miranda,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho
Central Sagrado Coração de Jesus da Sociedade de São Vicente
de Paulo de Conselheiro Lafaiete, com sede naquele
município.
Publicado em 19/3/93, 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 tem prova
de personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos,
sendo sua diretoria composta por pessoas idóneas, que não
recebem remuneração pelos cargos que exercem.
Torna-se, entretanto, necessário alterar a redação do art.
lg, com vistas ao aperfeiçoamento do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.268/93, com a Emenda ng 1, apresentada a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lg:
"Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

Central Sagrado Coração de Jesus da Sociedade de São Vicente
de Paulo de Conselheiro Lafalete, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.".
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira. Relator -

Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.289/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O Projeto de Lei ng 1.289/93, do Deputado Wanderley Ávila,
tem por escopo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Mestre Gentil ng 175, com sede no Município de Coroaci.

Publicada em 24/3/93, vem a proposição a esta
comissão para exame preliminar, nos termos do art. 103. V,
a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pela Lei nQ 5.830,
de 1971, que estabelece os requisitos indispensáveis à
declaração de utilidade pública de entidades.
A entidade em tela, fundada em 1984, atende às exigências

da supracitada lei, conforme consta na documentação anexada
ao processo. -
Entretanto, tendo em vista a adequação vocabular e as
normas da técnica legislativa, torna-se necessária a
alteração de redação da ementa e dos arts. 1Q, 2g e 3g do
projeto, com vistas ao seu aperfeiçoamento, motivo pelo qual
se apresenta o Substitutivo ng 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.289/93, na forma do Substitutivo ng 1, que a seguir se
transcreve.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI
NQ 1.289193

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Mestre Gentil
flQ 175, com sede no Município de Coroaci.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Mestre Gentil ng 175, com sede no Município de
Coroaci.
ArU 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Antônio Júlio, Presidente Antônio Pinheiro. Relator -

Geraldo Rezende - Maria José Haueisen
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.270/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.270/93, do Deputado Ibrahim Jacob,
tem por objetivo alterar a redação do art. lQ da Lei no
10.598, de 1992, que declara de utilidade pública o
Departamento de Assistência Médico-Social da Loja Maçônica
Fraternidade Ubaense, com sede no Município de Ubá.
Publicado em 19/3/93, vem o projeto a esta comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 103, V, a, do Regi-
mento Interno.

Fundamentação
A proposição tem o objetivo de acrescentar
denominação expressa na Lei nQ 10.598, de
alteração estatutária da entidade.

Conclusão

a sigla Dames à
1992, devido a
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
.270/93.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
António Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Maria José Haueisen Francisco Ramalho - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.318193
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Encaminhado a esta Assembléia pelo Presidente do Tribunal
de Contas do Estado, o Projeto de Lei nQ 1.318/93 dispõe
sobre o reajustamento dos simbolos de vencimentos do Quadro
de Pessoal dos Servidores da Secretaria daquela Corte,
inclusive dos inativos, e dá outras providências.
Publicada no 'Diário do Legislativo' do dia 14/4/93, foi a

proposição distribuida a esta comissão para receber parecer,
de acordo com o que dispõe o art. 103, V, 'a'. do Regimento
Interno.
Observe-se que, em virtude de requerimento apresentado pelo
Deputado Clêuber Carneiro e aprovado pelo Plenário desta
Casa, a matéria submeter-se-á a tramitação em regime de
urgência e será examinada em reunião conjunta das Comissões
de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art.
129, 11, do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo preceituação do art. 61, VIII, da Constituição
Estadual, a fixação da remuneração dos servidores da
administração direta é matéria reservada a lei, já que,
de acordo com o que dispõe o 'caput' desse dispositivo, tal
conteúdo sujeita-se à apreciação da Assembléia Legislativa e
a posterior sanção do Chefe do Executivo mineiro.
Observe-se, ainda, que a iniciativa de tal providência, no
que se refere ao reajustamento da remuneração dos servidores
da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado, compete,
privativamente, ao próprio Tribunal, por meio de seu
Presidente, nos precisos termos do art. 56, II, da Carta
mineira, que assim preceitua:
"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

II - do Tribunal de Contas, por seu Presidente, a criação e
a extinção de cargo e função públicos e a fixacão de
vencimentos de seus membros e dos servidores da Secretaria,
observados os parâmetros da Lei de Diretrizes
Orçamentárias. " (Grifos nossos).
Vê-se, pois, que não há vicio de Inconstitucional idade de
natureza formal a comprometer a normal tramitação da
proposição em evidência nesta Casa.
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Ressalte-se, ainda, que, ao examinarmos o conteúdo da
proposição, não pudemos detectar dispositivo cujo teor
viesse a macular o ordenamento jurídico vigente, razão pela
qual inexiste vicio de natureza material a incidir sobre o
projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.318/93.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Antônio Júlio, Relator -
Maria José Haueisen - Francisco Ramalho - Célio de Oliveira
- Jorge Hannas.

 

(Nova redação nos termos do art. 138, lg, do Regimento
Interno)

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, o projeto de lei em epigrafe dispõe sobre o
reajustamento dos simbolos de vencimentos do Quadro de
Pessoal dos Servidores da Secretaria do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, inclusive dos inativos, e dá
outras providências.
Após receber parecer favorável da Comissão de Constituição
e Justiça, que se ateve ao exame da constitucionalidade, da
juridicidade e da legalidade da matéria, veio o projeto a
esta Comissão de Administração Pública para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em pauta reajusta os valores dos vencimentos
dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais em parcelas de 25% (vinte e cinco por cento), 23%
(vinte e três por cento) e 25% (vinte e cinco por cento),
nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente.
O reajuste proposto guarda identidade com os índices gerais
de reajuste propostos para os vencimentos dos servidores
civis do Poder Executivo, por meio do Projeto de Lei no
1.213/93, ora submetido a sanção do Governador.
Outra medida constante no projeto em tela consiste em
incorporar aos vencimentos dos servidores do Tribunal de
Contas o percentual correspondente á Gratificação de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o que implica um
acréscimo de 25% aos respectivos vencimentos. E o que se
depreende do disposto no "caput" do art. 2g da proposição,
cujo texto será objeto da Emenda no 1, ao final apresentada,
a fim de se informar com maior clareza o seu enunciado.
Ressalte-se, ainda, o disposto no art SQ do projeto, que
tem a intenção de conceder um acréscimo de 20% aos
vencimentos dos servidores do Tribunal, inclusive aos
vencimentos dos inativos.
Quanto aos aspectos acima abordados, os servidores da
Secretaria do Tribunal de Contas terão reajustes mais
elevados que os índices gerais propostos. Todavia, o projeto
em tela foi elaborado nos moldes do Projeto de Lei n
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1.272/93, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de M$nas
Gerais, que reajustou os vencimentos dos seus servidores.
Sendo assim, em face da oportunidade e da conveniência das
medidas ora propostas, consideramos que o reajustamento
proposto tornará menos grave a situação financeira daqueles
servidores, em face da continua desvalorização da moeda.
Saliente-se que o Poder Executivo também adotou providência
semelhante, majorando a mais os vencimentos de algumas
categorias de servidores, sem, contudo, infringir o
principio isonômico, que iguala em vencimentos e vantagens
os servidores especificamente iguais perante a lei.
Por fim, o projeto altera o posicionamento de algumas

classes funcionais, notadamente aquelas que correspondem
os cargos de Supervisor V, TC-CH-01, de Agente de
Telefonia, com o objetivo de valorizar o profissional.
Por solicitação do Presidente do Sindicato dos Servidores
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
apresentamos as Emendas ns 2 e 3. A Emenda nQ 2 pretende
estender ao Tribunal de Contas a prerrogativa a que se
refere o art. 10 da Lei nQ 10.120. de 29/3/90, concedida ao
Poder Executivo e posteriormente estendida ao Poder
Judiciário, por meio do Projeto de Lei nQ 1.272/93. do
Tribunal de Justiça, a fim de se evitar o agravamento das
perdas salariais dos servidores, decorrentes do processo
inflacionário.
Já a Emenda ng 3 tem por escopo a adequação da terminologia

dos antigos cargos de datilógrafo à nova sistemática de
carreira do Tribunal de Contas.
Por sugestão dos Deputados Sebastião Costa e Ermano
Batista, apresentamos as Emendas ngs 4 e 5, transcritas na
conclusão.
A Emenda nQ 4 pretende evitar a criação de um beneficio

concedido apenas aos cargos comissionados.
Já a Emenda nQ 5 visa a proporcionar um tratamento iso-
nõmico a todos os servidores em exercício no Tribunal de
Contas.
Entretanto, cumpre salientar que, não obstante a

justificativa para o acolhimento das Emendas ns 4 e 5, este
Relator opina favoravelmente à matéria, porém com restrição
às referidas emendas, nos termos do art. 139, 1, do
Regimento Interno.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.318/93, com
as Emendas do ng 1 ao 5, abaixo transcritas:

EMENDA NQ 1
Dê-se ao "caput" do art. 2g a seguinte redação:
Art. 2g - Nos valores constantes nos Anexos de 1 a IV

desta lei está incluído o percentual de 80% (oitenta por
cento) referente à Gratificação de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, acrescido pela Resolução ng 10/89, de 13 de
setembro de 1989, percentual este que, com isso, se
extingue.

EMENDA Ng 2
Acrescente-se onde convier:
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"Art - ---- - Aplica-se aos servidores do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais o disposto no art. 10 da Lei ng
10.120, de 29 de março de 1990.".

EMENDA NQ 3
Acrescente-se onde convier:
"Art - ---- -  Os cargos de provimento efetivo de

Datilógrafo-Redator, TC-5G-04, constantes no Quadro de
Pessoal dos Servidores da Secretaria do Tribunal de Contas,
ficam transformados nos cargos de carreira, com a
denominação de Assistente Técnico-Redator. símbolo TC-SG-
04.".

EMENDA NQ 4
Suprima-se o art. BQ.

EMENDA Ng 5
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Ficam estendidos os benefícios assegurados

pelo art. 7Q e seu parágrafo único da Lei ng 10.858, de 5 de
agosto de 1992, aos servidores de que trata a Lei nQ 10.470,
de 15 de abril de 1991, e que foram colocados à disposição
do Tribunal de Contas até 18 de dezembro de 1992.".
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Tarcicio Henriques, Presidente - José Renato, Relator -
Ermano Batista - Sebastião Costa - António Fuzatto -
Ambrósio Pinto.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, a proposição em epígrafe dispõe sobre o
reajustamento dos símbolos de vencimentos do Quadro de
Pessoal dos Servidores da Secretaria daquele órgão,
inclusive dos inativos, e dá outras providências.
Inicialmente, em reunião conjunta com as demais comissões a

que foi distribuído, 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 da matéria,
com as Emendas do ng 1 ao 5, então apresentadas.
Vem o projeto, agora, a esta comissão, que passa a analisã-
lo nos lindes de sua competência.

Fundamentação
A proposição em exame não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação. As despesas com a
execução das medidas que propõe correrão por conta dos
créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Contas,
não causando impacto ao Orçamento do Estado. A medida
merece, portanto, prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.318/93, no lg turno, com as Emendas do ng 1 ao 5,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993-
Tarcísio Henriques, Presidente - Milton Sal les, Relator -
Bernardo Rubinger - Baldonedo Napoleão - José Renato - Romeu
Queiroz - Dilzon Mello - Raul Messias.
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PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.334193

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
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.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 16/4/93, foi a

proposição distribuída a esta comissão, para, nos termos do
art. 103, V, "a", do Regimento Interno, receber parecer, que
passamos, adiante, a fundamentar-
Assinale-se que, tendo em vista solicitação do Chefe do
Executivo mineiro, baseada no art. 69 da Carta Estadual, a
tramitação da matéria dá-se em regime de urgência, razão
pela qual se verifica a presente reunião conjunta, cuja
realização obedece ao que dispõe o art. 222 da norma
regimental -

Fundament ação
A criação de fundos, a despeito de constituir conteúdo de
natureza administrativa e financeira, somente poderá ser
implementada pelo Poder Executivo estadual, órgão de governo
administrador por excelência, se houver prévia autorização
legislativa para tal fim, conforme preceitua o art. 161, IX,
da Carta mineira.
Não há que se falar, portanto, de vicio de
inconstitucionalidade de natureza formal a incidir sobre a
proposição ora analisada, uma vez que ela, ao abrigar
matéria de iniciativa do Chefe do Executivo mineiro - já que
ontologicamente administrativa -, tem em mira, exatamente,
a aprovação desta Casa Legislativa, nos termos e condições
previstas em seu contexto, para a instituição de um fundo.
Também não há que se cogitar de inconformidade entre as
normas inseridas nos dispositivos do projeto e o ordenamento
jurídico vigente, porquanto se encontram respeitadas as
orientações da Lei Complementar no 27, de 18/1/93, que
dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo,
e da Lei flQ 10.890, de 22/10/92, que autorizou o Estado a
contrair empréstimos externos, definindo a destinação
destes.
Em razão disso, não há como obstaculizar a normal

tramitação da matéria em apreço neste parlamento.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.334/93, no lQ turno, na forma como foi proposto.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Tarcisio Henriques, Presidente - Bernardo Rubinger, Relator
- Baldonedo Napoleão - Antônio Fuzatto - Célio de Oliveira -
Sebastião Costa.

Comissão de Administração Pública
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Relatório
O projeto de lei era epigrafe, de autoria do Governador do
Estado, 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.
Publicado em 16/4/93, o projeto, com tramitação em regime

de urgência e em reunião conjunta de comissões, foi distri-
buído a esta Comissão de Administração Pública, para, nos
termos do art. 195, c/c o arts. 220 e 103 do Regimento
Interno, receber parecer.

Fundamentação
A saúde pública e o saneamento ambiental aparecem, no texto
constitucional, como aspectos complementares de uma mesma
matéria. A saúde pública ê um direito de todos, e cabe ao
poder público a promoção de ações a fim de que sejam
eliminados os riscos de doenças e outros agravos, nos termos
do art. 186 da Carta mineira -
0 saneamento ambienta], por sua vez, representa, no
contexto das ações prioritárias de saúde, um elemento de
extrema importância na prevenção da disseminação de grande
número de patologias, endêmicas ou epidêmicas.
O Governo do Estado, agindo em conformidade com os
mandamentos constitucionais supracitados e com os objetivos
fixados no seu Plano Plurianual de Ação Governamental,
instituiu, mediante lei, em 1992, o Programa de Saneamento
Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios- O
fundo que ora se pretende criar vem fornecer o necessário
aporte de recursos para a efetiva implantação do programa
Os recursos, da ordem de US$300.000.000,00 (trezentos
milhões de dólares), necessários para a integralização do
fundo, serão obtidos por meio de operações de crédito
externo já autorizada por lei e por transferência a ser
efetuada pelo Tesouro do Estado. Ressalte-se, ainda, que o
Fundo SOMA, rotativo e de caráter permanente, deverá ser
reembolsável, de forma a proporcionar a sua auto-
sustentação, independentemente do aporte de novos recursos
orçamentários.
Finalmente, temos que as ações a serem efetivadas com os
recursos do fundo contribuirão para a regionalização e para
a cooperação entre o poder público estadual e os municípios,
de forma a proporcionar um melhor atendimento às populações.
Nesse sentido, concluímos que o Fundo SOMMA, utilizado nos
moldes propostos neste projeto, poderá constituir importante
instrumento para a efetivação de ações na área de saúde e
saneamento no Estado de Minas Gerais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno.

do Projeto de Lei ng 1.334/93, com as Emendas ngs 1 e 2,
abaixo transcritas.

EMENDA No 1
Acrescente-se onde convier:
'Art . ---- - O gestor do fundo enviará relatórios

semestrais à Comissão de Fiscalização Financeira e Orça-
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mentária da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.
Parágrafo único - Esses relatórios deverão conter
Informações relativas aos financiamentos concedidos pelo
fundo, tais como:
1 - número de financiamentos contratados;
II - projetos ou componentes;
iri - condições de financiamento (prazos de carência, taxas

e amortização);
IV - contrapartida dos beneficiários;
V - outras informações relativas ao volume dos recursos
financiados.".

 EMENDA Hp 2
Dê-se ao inciso II do art. SQ a seguinte redação:
"Art. S - ...............................................
II - A comprovação de disponibilidade de recursos de

contrapartida de, no minimo, 25% (vinte e cinco por cento),
a cargo do beneficiário do crédito.".
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993,
Tarcisio Henriques, Presidente - Ermano Batista, Relator -

Romeu Queiroz - Antônio Fuzatto - Sebastião Costa.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
1.334/93 cria o Fundo SOMMA, para implementação do Programa
de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos
Municípios do Estado de Minas Gerais.
Publicado, foi o projeto de lei enviado ás Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para que fossem
emitidos, em reunião conjunta, os respectivos pareceres.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da
matéria. A seguir, a Comissão de Administração Pública
opinou pela sua aprovação, com as Emendas ns 1 e 2.
Vem, agora, a proposição a esta comissão, que passa a

analisá-la nos lindes de sua competência.
Fundamentação

O fundo de que trata o projeto de lei em tela visa a
constituir sustentáculo financeiro para o Programa SOMMA,
que prevê a destinação de recursos para as áreas de
desenvolvimento institucional, saneamento básico,
pavimentação e iluminação pública.
O fundo tem caráter rotativo e duração indeterminada.

Assim sendo, mesmo após o término da execução do programa, o
fundo subsistirá. Os recursos continuarão sendo aplicados
conforme os critérios estabelecidos no projeto de lei em
apreço. A continuação do fundo deve-se ás suas condições de
funcionamento , que prevêem pagamento para recursos obtidos
sob a forma de financiamento.
Dessa maneira, se, de um lado, os beneficiários dos

recursos do fundo terão que arcar com o ônus de compromissos
financeiros que vierem a assumir, de outro lado, terão a sua
disposição um significativo montante de recursos, financiado
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em condições satisfatórias, especificamente no que diz
respeito às taxas de juros e aos prazos de amortização e
carência.
O projeto de lei em exame inova, também, ao estabelecer uma
série de exigências para aqueles que desejarem obter
recursos do fundo. Essas exigências envolvem questões as
mais variadas e, certamente, em muito contribuirão para uma
melhoria da gestão em Prefeituras do Estado.
E, finalmente, gostaríamos de destacar a adequação do
Projeto de Lei ng 1.334/93 ã Lei Complementar nQ 27, de
18/1/93, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção
de fundos. Esse fato, além de legalmente exigido, é de
extrema importãncia, pois permite à sociedade, já no momento
de criação de um fundo, conhecer diversos aspectos da sua
estrutura funcional
Os pontos acima salientados seriam, em nosso entender, os

mais relevantes do projeto, que merece prosperar nesta Casa.
Apresentamos, no entanto, as Emendas do ng 3 ao 6, com

vistas ao seu aperfeiçoamento.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.334/93, no lQ turno, com as Emendas ngs 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública, e as
Emendas do ng 3 ao 6, abaixo transcritas.

EMENDA Ng 3
Dê-se ao parágrafo único do art. 3g a seguinte redação:
"Art. 3 - .. ...........................
Parágrafo único - A integralização inicial do fundo será
feita com recursos originários da operação de crédito
externo autorizada no art. lg, inciso II, da Lei nQ 10.890,
de 22 de outubro de 1992, acrescidos da contrapartida de
recursos do Tesouro do Estado.".

EMENDA Ng 4
Suprima-se o f lg do art. 7g.

EMENDA NO 5
Acrescente-se onde convier:
"Art. - Para efeito do disposto no art. Sg da Lei

Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, incumbirá à
Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão financeira do
Gestor e do Agente Financeiro do fundo, em especial no que
se refere à:

- elaboração do cronograma financeiro da receita e da
despesa;
II - elaboração da proposta orçamentária do fundo;
III - definição sobre a aplicação das disponibilidades

transitórias de caixa do fundo.
Parágrafo único - Competirá também à Secretaria de Estado
da Fazenda a análise das prestações de contas e demons-
trativos financeiros do Agente Financeiro do fundo.".

EMENDA Nq 5
Acrescente-se ao art. Bo o seguinte inciso:
"Art. 6g - . . ........................
VI - 1 (um) Prefeito Municipal indicado pela Associação
Mineira de Municípios.".
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Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Tarcisio Henriques, Presidente - Edward Abreu, Relator -

Sebastião Costa - Célio de Oliveira - Bernardo Rubinger -
Baldonedo Napoleão.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.322/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Governador do
Estado, dispõe sobre a criação do Quadro Especifico de
Cargos de Provimento Efetivo do Sistema único de Saúde do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Em reunião conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, no lg turno, o projeto de lei em
exame foi discutido e aprovado com as Emendas ngs 1, 2 e 3,
apresentadas pela primeira comissão.
Retorna, agora, o projeto a esta comissão, no 2Q turno,

para que possamos emitir nosso parecer, no âmbito da nossa
competência.
Nos termos do art. 196, g lg, do Regimento Interno,
apresentamos, anexa, a redação do vencido, que è parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Esgotada a apreciação do mérito do projeto e dos seus

aspectos legais e financeiros, entendemos que este deve
prosperar e merecer a aprovação desta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei nQ 1.322/93, no 2g turno, na forma do vencido
no lQ turno.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Anderson Adauto, Relator -
Milton Salles - Antônio Fuzatto - José Renato - Baldonedo
Napoleão.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI No 1.322193

Cria o Quadro Específico 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. l - Fica criado o Quadro Especifico 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.
§ 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 que exerçam atividades
ligadas a gestão, planejamento, avaliação, coordenação,
normatização, acompanhamento e supervisão de serviços e
sistemas de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado da
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Saúde - Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais -
SUS - MG.
f 3Q - 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.

- 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 de Saúde, nos termos do disposto no parágrafo
anterior, respeitado o limite total de cargos daquele grupo,
previsto no Anexo £ desta lei.
Art. 2g - Os valores dos vencimentos dos cargos e das
funções públicas do Quadro 

único 
de Cargos de

UProvimento Efetivo do Sistema  de Saúde do Estadode
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 para os demais 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 ás unidades
integrantes do Sistema Unico 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
MG05, símbolo 502; 35 (trinta e cinco) cargos de Assessor
II, código MG12, símbolo 503; 9 (nove) cargos de Assessor
Técnico, código MG18, símbolo 503; e 10 (dez) cargos de
Assistente de Gabinete, código MG28, símbolo 504, 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 unico de Saúde do Estado de Minas Gerais, destinada
a atender a 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 504, a que se refere o Anexo III do Decreto nQ
16.409, de 10 de julho de 1974.
Art. 6g - Aplica-se às funções públicas de que trata esta
lei o disposto nos arts. 6g e 7o da Lei nQ 10.254, de 20 de
julho de 1990.
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Art. 7 - Ficam alteradas na estrutura da Secretaria de
Estado da Saúde, prevista no art. 2Q da Lei nQ 10.636, de 16
de janeiro de 1992, as denominações das seguintés 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. 8 - 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
nQ 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observada a data de vigência indicada no Anexo
Ir'.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.334/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe cria o Fundo SOMMA, para implementação do Programa
de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos
Municípios do Estado de Minas Gerais - SOMMA.
Aprovado no lQ turno, com as Emendas do nQ 1 ao 6, retorna

o projeto a esta comissão para que seja elaborado o presente
parecer, que contém anexa a redação do vencido.

Fundamentação
O projeto de lei em exame trata da instituição do Fundo
SOMMA, cujos recursos deverão possibilitar a execução do
Programa SOMMA, que abrange as áreas de desenvolvimento
institucional, saneamento básico, pavimentação e iluminação
pública, ou seja, a melhoria da infra-estrutura dos
municípios do Estado.
Em nosso entender, o projeto é de suma importância para o
Estado, como já foi destacado pelo Deputado Baldonedo
Napoleão, tanto em comissão como em Plenário. E de ressaltar
também a existência de uma série de inovações, bem como a
adequação do projeto à Lei Complementar nQ 27, de 18/1/93, o
que multo deve contribuir para que os recursos sejam bem
aplicados, oferecendo melhores condições para os municípios
mineiros.

Em face
Lei nQ 1
turno.
Sala das
Célio de

Ba 1 donedo

Conclusão
do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
334/93, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q

Comissões, 28 de abril de 1993.
Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, Relator -
Napoleão - Tarcislo Henriques.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NO 1.334193
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Cria o Fundo SOMMÂ, 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. lo - Fica criado, nos termos da Lei Complementar flQ
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
implantação do 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 á
implantação do Programa de Saneamento Ambienta], Organização
e Modernização dos Municípios - SOMMA, de que trata o art.
3g , inciso II, da Lei ng 10.890, de 22 de outubro de 1992.
Art. 2 - Podem realizar operação de financiamento pelo
fundo, para implantação de projeto definido no art. 1Q:

- os municípios do Estado de Minas Gerais e as entidades
integrantes da administração indireta municipal;
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 condomínios de municípios, organizados
para prestação de serviços de utilidade pública, de
interesse dos municípios;
V - outras empresas ou entidades que, a juízo do Conselho
Diretor de que trata o art. 6g, exe rçam atividades
relevantes para o desenvolvimento urbano do município.
Art. 3g - O fundo será constituído dos seguintes recursos:
- dotações consignadas no Orçamento do Estado ou em

créditos adicionais;
II - recursos provenientes de operação de crédito 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. lg, inciso II, da Lei no 10.890,
de 22 de outubro de 1992, acrescidos da contrapartida de
recursos do Tesouro do Estado.
Art. 4g - 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. Sg - Na concessão de financiamentos com recursos do
fundo serão observados:

- as possibilidades de efetivo retorno econômico e
financeiro dos projetos financiados;
Ir - a comprovação de disponibilidades de recursos de

contrapartida mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do
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valor dos investimentos financiados, a cargo do beneficiário
do crédito;
xrr - prazos de carência não excedentes aos de execução dos

projetos, limitados ao máximo de três (3) 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% (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 indice fixado em decreto do Poder Executivo;
vrr - a constituição, em favor do fundo, de garantias que
assegurem, a juízo do agente financeiro, certeza de retorno
dos empréstimos concedidos.
Art. 6g - As funções do grupo coordenador do fundo serão
exercidas pelo Conselho Diretor, que definirá a politica
geral de aplicações dos seus recursos, fixará diretrizes e
prioridades para a atuação do Fundo e acompanhará a sua
execução orçamentária,
f 1 Q - Integram o conselho:
- o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
II - o Secretário de Estado da Fazenda;
rIl - 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;
VI - 1 (um) Prefeito Municipal indicado pela Associação
Mineira de Municipios.

- o conselho será presidido pelo Secretário de Estado
titular da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, q ue funcionará como Secretaria Executiva
do Conselho, com atribuições fixadas em decreto.

- E da competência do conselho promover o
enquadramento das solicitações de financiamento dirigidas ao
fundo, bem como decidir sobre outros programas a serem
implementados com recursos do fundo após a conclusão do
programa mencionado no parágrafo único do art. l.
Art. 7g - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG - exercerá, nos termos da Lei Complementar ng 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;
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II - como agente financeiro, atuar como mandatário do
Estado de Minas Gerais para contratação de operação de
financiamento com recursos do fundo, e para efetuar a
cobrança dos créditos concedidos, podendo, para tanto,
recorrer a todas as medidas administrativas e judiciais
necessárias.
Parágrafo único - A titulo de remuneração pelos serviços

prestados, fará o BDMG jus a uma comissão de, no máximo, 4%
(quatro por cento) ao ano, calculada sobre o saldo devedor
dos contratos de financiamento com recursos do fundo, já
compreendida na taxa de juros definida no inciso V do art.
5.
Art. 8 - Para efeito do disposto no art. 5g da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, incumbirá á
Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão financeira do
gestor e do agente financeiro do fundo, em especial no que
se refere à:

- elaboração do cronograma financeiro da receita e da
despesa;
II - elaboração da proposta orçamentária do fundo;
III - definição sobre a aplicação das disponibilidades

transitórias de caixa de fundo.
Parágrafo único - Competirá também à Secretaria de Estado
da Fazenda a análise das prestações de contas e
demonstrativos financeiros do agente financeiro do fundo.
Art. 9g - 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 Estadual que se
destinarem à integralização do fundo ora criado, bem como às
contrapartidas necessárias-
Art. 10 - O gestor do fundo enviará relatórios semestrais à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Esses relatórios deverão conter
informações relativas aos financiamentos concedidos pelo
fundo, tais como:

- número de financiamentos contratados;
II - projetos ou componentes;
iir - condições de financiamento (prazos de carência, taxas

e amortização);
IV - contrapartida dos beneficiários;
V - outras informações relativas ao volume dos recursos

financiados.
Art. 11 - Os demonstrativos financeiros, bem como os
critérios de prestação de contas do fundo, obedecerão ao
disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, e
a normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 12 - O Poder Executivo aprovará, por decreto, a
regulamentação do fundo ora criado.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.223193
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Comissão de Redação
O Projeto de Resolução flQ 1-223/93, de autoria da Mesa da

Assembléia, que dispõe sobre o reajustamento dos vencimentos
do pessoal ativo e inativo da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências, foi aprovado no 2
turno na forma do vencido no 1Q turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nessa forma, seja promulgado. -.

PROJETO DE RESOLUÇAO NQ 1.223/93
Dispõe sobre o reajustamento dos vencimentos do pessoal

ativo e inativo da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1Q - O índice básico do Anexo III da Resolução n

5.090. de 17 de dezembro de 1990, passa a vigorar, nas datas
indicadas, com os seguintes valores;

- a partir de 1Q de janeiro de 1993; Cr$802.276,63
(oitocentos e dois mil duzentos e setenta e seis cruzeiros e
sessenta e três centavos);
II - a partir de lQ de fevereiro de 1993; Cr$986.800,25
(novecentos e oitenta e seis mil e oitocentos cruzeiros e
vinte e cinco centavos);
II! - a partir de l Q de março de 1993; Cr$1.233.500,31 (um

milhão duzentos e trinta e três mil e quinhentos cruzeiros e
trinta e um centavos).
Art. 2g - O valor do abono família é fixado em Cr$7.400,00
(sete mil e quatrocentos cruzeiros), a partir de 1Q de
janeiro de 1993.
Art. 3Q - O servidor exonerado, desde que conte mais de 120
(cento e vinte) dias de exercício continuado, terá os
direitos relativos às férias na proporção de 1/12 (um doze
avos) por mês de trabalho, observado, ainda, o disposto na
Decisão da Mesa de 28 de janeiro de 1993, que se aplica a
todos os servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa.
Art. 4Q - Na aplicação do 2Q do art. 72 e do art. 76 da

Resolução nQ 5.065, de 31 de maio de 1990, será observado o
disposto no art. 3Q da Lei nQ 9.989, de 20 de novembro de
1989.
Parágrafo único - Na regulamentação deste artigo a Mesa da
Assembléia observará, no que couber, os critérios
estabelecidos na Resolução nQ 5100, de 29 de junho de 1991,
ressalvando o disposto no seu art 3g.
Art. 5Q - Fica assegurado ao servidor efetivo da Secretaria

da Assembléia Legislativa a manutenção do padrão em que
esteja posicionado quando superior ao do cargo em que for
provido em decorrência de classificação em concurso público.
Parágrafo único - A manutenção do padrão assegurada neste

artigo só ocorrerá na hipótese de provimento em cargo de
nível de escolaridade superior ao anteriormente ocupado, e
se dará no nível inicial do novo cargo.
Art. 6g - O exercício. em Gabinete parlamentar, de servidor
detentor de função pública, inclusive da de motorista,
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somente se dará por provimento em cargo especifico previsto
na Resolução ng 5.100. de 29 de junho de 1991.

lg - A aplicação do disposto neste artigo importará a
inclusão da vaga correspondente no quantitativo previsto no
art. 3g da Resolução ng 5.100, de 29 de junho de 1991, e na
conversão em pontos do padrão base definido no 2g daquele
artigo.

2Q - A Mesa da Assembléia, em regulamento,
compatibilizará a aplicação deste artigo com o art. 3g da
Resolução ng 5.100, de 29 de junho de 1991.
Art. 70 - O inciso IV do art. 20 da Resolução ng 5.111, de
19 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:
"Art. 2o - ......................................
IV - até 2 (dois) representantes dos servidores da

Secretaria da Assembléia Legislativa.!!.
Art. 80- O art. 3g da Resolução ng 5.115, de 29 de maio de
1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3g - Poderá haver convocação de servidor para

prestação de serviço em regime extraordinário de trabalho,
para execução de tarefas fora do expediente ordinário ou
prestação de serviços em caráter especial, limitado em 50
(cinqüenta) o número de horas mensais, de acordo com as
condições e critérios previstos em regulamento próprio.".
Art. 9g - A aplicação do disposto no art. 25 da Resolução
ng 5115, de 29 de maio de 1992, para aquisição de casa
própria, será regulamentada pela Mesa da Assembléia
Art. 10 - Os dois suplentes de que trata o art. 76 da
Resolução ng 5.065. de 31 de maio de 1990, passam a 3o -
Vice-Presidente e 5v-Secretário, procedendo-se ás adaptações
decorrentes da citada resolução.
Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, em

especial o art. 7g da Resolução ng 5.126. de 21 de dezembro
de 1992.
Sala das Comissões. 29 de abril de 1993-
Francisco Ramalho, Presidente - Oilzon Meio, Relator -

Geraldo da Costa Pereira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.334193
Comissão de Redação

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.334/93, que cria o Fundo SOMMA, destinado a financiar a
implementação do Programa de Saneamento Ambiental
Organização e Modernização dos Municípios do Estado de Minas
Gerais - SOMMA -, e dá outras providências, foi aprovado no
2g turno, na forma do vencido no lo 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 Ng 1.334/93
Cria o Fundo SOMMA, destinado a financiar a implementação
do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e
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Modernização dos Municípios do Estado de Minas Gerais -
SOMMÂ -, 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, apoiar os
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 á
implantação do Programa de Saneamento Ambiental, Organização
e Modernizaçãodos Municípios - SOMMA -, de que trata o art.
3g, II, da Lei ng 10.890, de 22 de outubro de 1992.
Art. 2g - Podem realizar operação de financiamento pelo
fundo, para implantação de projeto definido no art. IQ:

- os municípios do Estado de Minas Gerais e as entidades
integrantes da administração indireta municipal;
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 serviço de utilidade

pública municipal;
IV - os consórcios e os condomínios de municípios,

organizados para a prestação de serviço de utilidade pública
de interesse comum;
V - outras empresas ou entidades que, a juízo do Conselho
Diretor de que trata o art. 6g, exerçam atividades
relevantes para o desenvolvimento urbano do município.
Art. 3g - São recursos do fundo criado por esta lei:
- as dotações consignadas no Orçamento do Estado ou em

créditos adicionais;
II - os provenientes de operação de crédito interno ou

externo de que o Estado seja o mutuário;
rii - a 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. lQ, II, da Lei ng 10.890, de 22
de outubro de 1992, acrescidos da contrapartida de recursos
do Tesouro do Estado-
Art. 4Q - O Fundo SOMMA é rotativo, de caráter permanente,

de duração indeterminada, com contabilidade individualizada
e será supervisionado pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 5Q - Na concessão de financiamento com recursos do
fundo, observar-se-ão:

- as possibilidades de efetivo retorno económico e
financeiro do projeto financiado;
II - a contrapartida mínima de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor dos investimentos financiados, a cargo do
beneficiário do crédito, comprovada a disponibilidade de
recursos;
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Iii - prazo de carência não excedente ao de execução do
projeto e limitado ao máximo de 3 (três) anos;
IV - prazo de amortização não superior ao tempo re-querido

para a recuperação do investimento e limitado ao máximo de
12 (doze) anos;
V - taxa de juros não excedente a 12% (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, por outro índice fixado em decreto do Poder
Executivo;
VII - a constituição, em favor do fundo, de garantias que
assegurem, a juizo do agente financeiro, certeza de retorno
dos empréstimos concedidos.
Art. 6Q - As funções do grupo coordenador do fundo serão
exercidas pelo Conselho Diretor, a que compete definir a
política geral de aplicações dos recursos, fixar diretrizes
e prioridades para a atuação do fundo e acompanhar a sua
execução orçamentária.

- 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 -
VI - 1 (um) Prefeito Municipal, indicado pela Associação
Mineira de Municípios -
f 2g - 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.
f 3 - E da competência do Conselho Diretor promover o
enquadramento das solicitações de financiamento dirigidas ao
fundo, bem como decidir sobre outros programas a serem
implementados com recursos do fundo após a conclusão do
programa mencionado no parágrafo único do art. lg
Art. 7 - Incumbe ao BDMG exercer, nos termos da Lei
Complementar ng 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 a análise técnica das solicitações de en-
quadramento dirigidas ao fundo relativamente aos pré-
requisitos legais e de capacidade de endividamento;
b) promover a análise de viabilidade técnica, económica 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
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financiamento com recursos do fundo e para efetuar a
cobrança dos créditos concedidos, podendo, para tanto,
recorrer a todas as medidas administrativas e judiciais
necessárias.
Parágrafo único - O SOMO, a titulo de remuneração pelos

serviços prestados, fará jus a uma comissão de, no máximo,
4% (quatro por cento) ao ano, calculada sobre o saldo
devedor dos contratos de financiamento com recursos do fundo
e já compreendida na taxa de juros definida no inciso V do
art. S.
Art. s - o gestor do fundo enviará relatório semestral à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - O relatório deverá conter informações

sobre os financiamentos concedidos pelo fundo, especialmente
as relativas a:

- número de financiamentos contratados;
II - projetos ou componentes;
rii - condições de financiamento, tais como taxas, prazos

de carência e de amortização;
IV - contrapartida dos beneficiários;
V - volume dos recursos financiados.
Art. 9Q - Para efeito do disposto no art. SQ da Lei
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, incumbe à
Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão financeira do
gestor e do agente financeiro do fundo, em especial no que
se refere a:

- elaboração do cronograma financeiro da receita e da
despesa;
II - elaboração da proposta orçamentária do fundo;
Ill - definição sobre a aplicação das disponibilidades

transitórias de caixa de fundo.
Parágrafo único - Compete também à Secretaria de Estado da
Fazenda a análise das prestações de contas e dos
demonstrativos financeiros do agente financeiro do fundo.
Art. 10 - O Poder Executivo fará constar na proposta anual

do orçamento fiscal os valores compativeis e suficientes
para satisfazer as obrigações de amortização dos empréstimos
contraidos pelo Tesouro do Estado que se destinarem à
integralização do fundo, bem como para realizar as
contrapartidas necessárias.
Art. 11 - Os demonstrativos financeiros, bem como os
critérios de prestação de contas do fundo, obedecerão ao
disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, e
às normas do Tribunal de Contas de Minas Gerais.
Art. 12 - O Poder Executivo aprovará, por decreto, a
regulamentação do fundo criado por esta lei.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Dilzon Meio, Relator -

Geraldo da Costa Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO No 4.131/93
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Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, vem á Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epígrafe, apresentado em
1g14/93 e publicado no "Diário do Legislativo !! do dia 7 do
mesmo mês.
Requer S. Exa. sejam solicitadas aos Srs. Governador do
Estado e Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais
informações acerca da efetiva implantação da UEMG, mormente
quanto ao envio a esta Casa de projeto de lei que trace as
normas básicas da universidade e que disponha sobre as
condições para a absorção das unidades que a integrarão, bem
como sobre o quadro de pessoal e sobre os recursos
necessários para o seu financiamento.

Fundamentação
A matéria em exame situa-se no domínio da competência
privativa da Assembléia Legislativa. 'ex-vi' do arU 62,
XXXI, da Constituição do Estado, quedetermina:
"Art. 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:
1- ......................................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta".
A proposição embasa-se, ainda nos termos do art. 54, § 3Q

da Carta Estadual, a seguir transcrito:
"Art. 54 - .............................
3g - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de

informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Policia 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-"
O requerimento está sujeito 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.
A Universidade do Estado de Minas Gerais foi criada pelo
art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição mineira.
Sua instalação e funcionamento dependem de providências
cujo primeiro passo é atribuído á Reitoria da UEMG pela Lei
flQ 10.323, de 20/12/90, a qual a estrutura, e que
estabelece:
"Art. 2g - Para encaminhamento dos estudos e atos

necessários à instalação e funcionamento da Universidade, a
Reitoria terá as seguintes atribuições:

- elaborar, com base nas diretrizes enumeradas no f 2ç
deste artigo, o Plano Jurídico-Institucional da
Universidade, a ser definido em Estatuto aprovado pelc
Governador do Estado, ouvido o Conselho Estadual de
Educação;
II - elaborar a proposta de Regimento Geral da

Universidade;
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III - elaborar anteprojeto de lei que estabeleça o Quadro
de Pessoal da Universidade e as respectivas carreiras;
rv - conceber o plano físico-espacial da Universidade;
V - adotar as medidas administrativas necessárias á
instalação da Universidade, especialmente:
a) implementar, mediante lei, em consonância com o Plano
Jurídico-Institucional da Universidade e de acordo com o que
estabelece o parágrafo único do art. 199 da Constituição do
Estado, a absorção de fundações educacionais que tenham
optado por sua inclusão como unidades da Universidade,
observado o disposto no art. SQ desta lei;
b) efetuar o levantamento dos bens estaduais que possam

servir à Universidade;
c) interagir com os órgãos e entidades da administração
pública estadual para o cumprimento de suas atribuições."
A referida lei determina, no art. 7g, que a Reitoria deverá
apresentar, para aprovação do Governador do Estado, os
documentos indicados no art. 2g, incisos r, II e III,
suprat ranscritos.
Quanto ao prazo para essa apresentação, é aquele
determinado pelo art. 7Q da Lei ng 10.323, com a redação
dada pelo art. 7g da Lei nQ 10.596, de 8/1/92, que a
modifica:
"Art. 7g - O prazo fixado no artigo 7g da Lei nQ 10.323. de

20 de dezembro de 1990, passa a ser de cento e vinte dias,
contados da publicação desta lei."
Observe-se que venceu, em maio de 1992, o prazo para que a
Reitoria da UEMG pratique os atos que embasarão as
providências governamentais necessárias à instalação e ao
funcionamento da universidade.
E de ressaltar, ainda, que a falta de providências nesse
sentido está obstando o cumprimento dos dispositivos
constitucionais que versam sobre a criação de unidades de
ensino de nível superior ou sobre a sua absorção pela UEMG,
pois a Lei n 10.596 dispõe:
"Art. 8 - E vedada a criação ou a incorporação, no âmbito

da Universidade do Estado de Minas Gerais, de qualquer
unidade de ensino ou órgão administrativo, enquanto não for
submetido à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
o projeto de implantação da Universidade, dispondo sobre
seus objetivos, diretrizes e estrutura e seu relacionamento
com o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado."
Por essa razão, entendemos que a proposição é conveniente e

oportuna, já que os esclarecimentos solicitados por seu
intermédio permitirão o exercício da ação fiscalizadora do
Poder Legislativo sobre matéria de interesse público.
Entretanto, entendemos necessária a apresentação das

Emendas ngs 1 e 2, considerando que a menção ao envio a esta
Casa de mensagem contendo projeto de lei deve referir-se
somente ao Governador do Estado. Do Reitor da UEMG, pode o
Poder Legislativo solicitar informações apenas quanto à
parcela da matéria que for da competência da Reitoria.

Conclusão
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Em face do disposto, opinamos pela aprovação do
requerimento, com as seguintes emendas, a seguir
apresentadas.

EMENDA Ng 1
Substituam-se os termos: " ----seja solicitado do Exmo. Sr.
Governador do Estado, Or. Hélio Carvalho Garcia, e do
Magnifico Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG -, Prof. Aluisio Pimenta,", pelos termos: . - - sejam
solicitados ao Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Hélio
Carvalho Garcia, ....

EMENDA NQ 2
Em conseqüência da Emenda no 1, acrescente-se ao
requerimento o seguinte parágrafo:
"Requer, ainda, sejam solicitadas ao Prof. Aluisio Pimenta,
Magnifico Reitor da UEMG, informações acerca das
providências tomadas pela Reitoria para a implantação da
UEMG, notadamente as decorrentes do disposto no art. 2g da
Lei ng 10.323, de 20 de dezembro de 1990."
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 27 de abril de
1993-
José Ferraz, Presidente - José Militão, Relator - Elmiro

Nascimento - Rêmolo Aloise.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

3669 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 16/4/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais presentes nesta Assembléia, aproveito estes últimos
instantes, antes da realização do plebiscito que vamos ter
na próxima semana, para ler um artigo umidissimo
interessante, que deveria ter sido usado, durante a
propaganda gratuita, pelos defensores dos diversos sistemas
de governo. Infelizmente, vimos o debate tomar outra
conotação, outra direção, e o esclarecimento da opinião
pública, no tocante á diferença entre Monarquia e República,
ficou muito a desejar. Os republicanos optaram por uma linha
de ataque à monarquia que já existiu no Brasil, esquecendo-
se de fazer uma análise da coisa em si.
Nesse sentido, vou ler o verbete de um livro
importantissimo, que devia ser parte integrante da
biblioteca de todos os políticos: "Dicionário de Política",
de Norberto e Gianfranco Pasquino, exatamente o artigo sobre
monarquia, que é do Sr. Paolo Colliva, um dos colaboradores
da obra.
Em que pese a esse dicionário ter ficado tristemente
famoso, porque foi manipulado - manipulado porque não deve
ter sido lido - pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto, que
aparecia, em cenas de televisão e nas reportagens
fotográficas, transitando nos jardins da Dinda e carregando
o dicionário, em que pese a essa má companhia, é um
excelente livro e deveria constar na biblioteca de todos os
Deputados.
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Vamos ver o que o dicionário diz no verbete "monarquia":
Lê:
"Monarquia.
- Indicações e estruturação geral - Entende-se comummente

por Monarquia aquele sistema de dirigir a "res publica que
se centraliza estavelmente numa só pessoa investida de
poderes especialissimos, exatamente monárquicos, que a
colocam claramente acima de todo o conjunto dos governados.
Obviamente, não é suficiente o Governo monocrático para se
ter Monarquia, nem a posse da totalidade dos poderes do
Estado: de fato, pode haver Governo monopessoal não
monárquico (o chefe de um Estado republicano de regime
"presidencial") e regime monárquico desprovido da
efetividade dos poderes de Governo (a Monarquia
"constitucional")"
Evidentemente, é a monarquia que os monarquistas
inteligentes defendem, como é o caso de alguns integrantes
da Mesa, dos quais tenho a honra de discordar, com o maior
respeito. (- Lê:)
"Por Monarquia, portanto, se entende - na complexa formação

histórica deste instituto - um regime substancial mas não
exclusivamente monopessoal, baseado no consenso, geralmente
fundado em bases hereditárias e dotado daquelas atribuições
que a tradição define com o termo de soberania. Um conjunto
de características de origem histórica e tradicional modela
a Monarquia nos diversos tempos e nas diversas experiências
locais e territoriais: há, porém, uma linha de tendência
comum a todos os fenômenos de Monarquia no tempo: a
tendência a um progressivo crescimento e centralização do
poder nas mãos do monarca."
Aqui faço uma pequena pausa, para relembrar o
pronunciamento que fiz, anteontem e ontem, a respeito dessa
questão, citando o antigo filósofo Platão, que observava o
risco e o perigo de a monarquia se degenerar em tirania.
Observação feita quatro séculos antes de Cristo e repetida
aqui no dicionário editado na segunda metade deste século.
( Lê:)
"A simplicidade e a efetiva eficácia histórica do instituto

explicam o seu extraordinário sucesso no tempo, tanto que as
experiências estatais européias que se conhecem, todas,
tiveram praticamente como matriz e fundamento a Monarquia:
de fato, onde o Governo se identificou com uma Monarquia
nacional, realizou uma obra substancialmente definitiva até
hoje.,,
Aqui faço um novo parêntese para dizer da importância que
teve a monarquia, num determinado contexto histórico, na
formação dos estados modernos europeus, coisa que,
evidentemente, não é o caso, hoje, do Brasil. (- Lê:)
"A definição das características essenciais da Monarquia

não é, portanto. Única; para se ter um regime monárquico é
necessário a existência de uma pessoa estável no vértice da
organização estatal com as características de perpetuidade e
de irrevocabilidade: o monarca é tal desde o momento de sua
elevação ao trono até sua morte, exceto o caso de voluntária
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abdicação. Para expulsá-lo do poder é preciso uma verdadeira
revolução.
Embora existam muitíssimos exemplos históricos neste
sentido, sob o aspecto conceitual não é admissivel uma
redução não voluntária do poder de soberano, poder que é
teoricamente uniforme e igual desde o primeiro até o último
dia do reinado. Na tradição mais prevalecente e amadurecida
da monarquia européia (e também não européia) o rei é
investido de seu poder, originariamente, por direito do
nascimento; a elevação ao trono se verifica por sucessão e,
portanto, decorre de um atributo estritamente pessoal do
sujeito ou, por alargamento do circulo, de sua família.
O rei é aquele que é gerado por um outro rei ou designado
por linha colateral da família que detém o poder monárquico.
E exatamente na fase delicadíssima e critica da sucessão ao
trono que se descobre o caráter substancialmente familiar da
detenção do direito de reinar. O acesso à Monarquia por
sucessão é a forma mais recente do instituto; na idade
romano-barbárica e feudal era sistemático recorrer ao método
da eleição; eleição, todavia, que tendia a concentrar-se
normalmente sobre membros de uma ou de poucas familias.
Aqui, novamente, faço uma pausa para corroborar as palavras

que disse ontem e anteontem. Existiram, na história antiga,
momentos em que o monarca não era escolhido por sucessão
familiar, mas sim através de eleições. Evidentemente eram
eleições restritas, como o próprio texto indica.
Então, no caso de acontecer um atropelo histórico, ou seja,

de se adotar a monarquia no Brasil, é pertinente a adoção de
eleições diretas para rei. Mas, só se for o caso, pois não
estou defendendo aqui a monarquia. Isso ocorrerá sob pena de
o candidato a rei ter apenas um voto, pois cada um deles vai
votar em si próprio. ( Lê:)
"A irresistivel tendência da Monarquia a se identificar com

um determinado núcleo familiar aparece, então, operante
desde os primeiros tempos da Idade Média.
Isto porque a Monarquia, diferentemente da tirania - que é

também regime unipessoal, definitivo e centralizado numa só
pessoa, o "dorninus, a totalidade dos poderes -, se baseia
normalmente no consenso: um consenso que tende naturalmente
a consolidar-se nos filhos e nos descendentes, em geral, do
soberano que bem mereceu de seu povo um consenso que
freqüentemente se expressa em termos fideisticos e
sentimentais: consenso que, sendo a fonte dos sucessos da
Monarquia, tem sido também. - é importante lembrá-lo - a
base do processo formativo e unificador do Estado.'
Existem várias outras observações importantíssimas, mas vou

passar para o final do verbete para esclarecer a questão da
monarquia atualmente. (- Lê:)
"IV. Constitucionalização da monarquia na idade do
predomínio da burguesia e progressiva decadência do
principio monárquico. - O surgimento, através de uma série
complexa de acontecimentos, da Monarquia constitucional,
inicialmente na Inglaterra, em seguida na França e depois um
pouco por todos os países, no século XIX representou um
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compromisso com que, na dissolução da velha ordem social
hierárquica e na prevalência da ideologia da burguesia
vitoriosa, se salvou quanto ficava do antigo significado de
estabilidade do regime monárquico, inserindo-o num sistema
em que os instrumentos do poder tinham já passado por
diversas mãos.
Resulta bem claro como, neste sistema, podia tornar-se

muito fácil, então, a passagem para uma forma institucional
republicana, isto é, para uma forma de regimento que
previsse a eleição direta ou indireta do mesmo chefe do
Estado por um determinado número de anos: e isto pela
própria lógica do poder, logo que o Parlamento reparasse
que, devido às condições históricas já mudadas, poderia
deixar de limitar seu papel á seleção do chefe do Governo,
estendendo-o, de verdade, à eleição do chefe do Estado.
De fato, a progressiva parlamentarização da vida pública e

o declínio da economia fundiária vinham progressivamente
reduzindo o papel e a efetiva importância da Monarquia a
quem ficava, como último instrumento, o consenso popular, um
consenso, porém, já esvaziado dos meios para mantê-lo e
ampliá-lo. Enfim, a Monarquia constitucional estava já nas
mãos das Câmaras eletivas; não faz espanto, portanto, que a
progressiva entrada no Parlamento de forças estranhas á
velha tradição monárquica e contrárias á mesma alta
burguesia, que também tinham estipulado o pacto
constitucional com a Monarquia, tornasse, cada vez mais,
malvista a conservação dos regimes institucionais
dinásticos.
Onde, porém, a Monarquia soube fazer uso correto e prudente
das prerrogativas formais com que ficou, conseguiu durar e
manter-se também em regimes parlamentares: nas sempre como
simples órgão do Estado, continuamente, embora tacitamente,
confirmado pelo consenso popular. Apenas ele lhe garante
ainda manifestações residuais."
Sr. Presidente, da conclusão da leitura desse verbete temos

a extemporaneidade da proposta monárquica para o Brasil
Não podemos, de jeito nenhum, imaginar que a monarquia será

um consenso entre os cidadãos brasileiros. Pode até ocorrer,
por um acaso, que a monarquia venha mais como um sinal de
protesto contra os vexames dados pelo sistema
presidencialista, pelos desmandos e vexames proporcionados
recentemente pelo Poder Legislativo, embora saibamos que não
são recentes, pois são antigos esses casos, que hoje
aparecem nos jornais, de privilégios auferidos pelos
Deputados. Enfim, poderá ser um voto de protesto a adoção da
monarquia, mas de forma alguma seria o resultado de um
consenso. Se isso acontecesse, seria muito perigoso, porque
poria em risco a própria unidade nacional, dando motivos á
eclosão de movimentos separatistas, que já se fazem
preocupantes, principalmente no Sul e no extremo Norte do
Brasil. Muito obrigado.

367a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 19/4/93 pelo

Deputado Cóssimo Freitas
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O Deputado Cóssimo Freitas - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, minha presença nesta tribuna nesta noite é para
expor nossa preocupação diante da greve que se estende.
Neste fim de semana, em Passos, recebi um abaixo-assinado
que continha aproximadamente 5 mil assinaturas e em que se
solicitava que houvesse empenho, tanto do Governo quanto do
Comando de Greve para que se chegasse a um acordo. Esse
abaixo-assinado contém assinaturas, principalmente, de pais
de alunos. Se, por um lado, a saúde, a fiscalização, os
demais órgãos do Estado fazem greve, por um determinado
período não há conseqüências maiores. Já com relação à greve
do magistério, existe uma preocupação por parte dos pais
devido á necessidade do cumprimento dos 180 dias letivos.
Como repor esses dias, quando a greve se estende por um
longo tempo?
Sr. Presidente, minha presença nesta tribuna é para deixar
uma solicitação a todos os Deputados, para que todos nós nos
empenhemos para Que se chegue a um acordo e a uma solução
quanto ao presente impasse. Que o Governador Hélio Garcia
ceda um pouquinho e que o Comando de Greve, também, de uma
maneira tranqüila, tente chegar a um acordo, dentro das
possibilidades de pagamento do Governo do Estado de Minas
Gerais. Todos precisamos desse acordo para que as aulas
possam se reiniciar e para que os alunos não venham a ter um
prejuízo muito grande e até mesmo irrecuperável. Era o que
tinha a dizer.

367a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 19/4/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheiros

Deputados aqui presentes, queria saudar muito especialmente
o Deputado Jaime Martins, que se encontra hoje conosco e,
como podemos ver, em muito melhores e quase perfeitas
condições de saúde, o que muito nos alegra.
Inicialmente, queria reforçar as palavras do meu colega do

PMDB, Deputado Cóssimo Freitas. Também, como ele, nesse fim
de semana percorri várias cidades do Estado, notadamente no
Sul de Minas, onde, na quinta-feira à noite, participei da
posse da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial
de Carmo do Rio Claro, cidade extremamente acolhedora, aonde
fui pela primeira vez, a convite do Prefeito da cidade e dos
empresários da referida associação comercial. Carmo do Rio
Claro é, inclusive, a terra do Advogado-Geral da União, Dr.
José de Castro, tão falado pela imprensa e tão atuante na
administração do Dr. Itamar Franco.
Na sexta-feira, pela manhã, tive oportunidade de participar
de uma reunião com aproximadamente 200 professoras, não só
de Carmo do Rio Claro, como de Alterosa, de Areado, de
Furnas e mesmo de Passos, de onde vem o Deputado Cóssino
Freltas, que aqui mencionou o abaixo-assinado que recebeu.
Realmente, a situação é muito preocupante. As professoras
continuam em greve. No pronunciamento que ouvi dos
representantes dos pais de alunos das escolas estaduais,
elas dão todo apoio à greve e não me parece que a situação
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vai se solucionar a curto prazo. Ficamos numa situação muito
difícil porque, ao mesmo tempo que sabemos do prejuízo
incalculável que essa greve traz ao ensino, com as crianças
em casa, perdendo aulas e, quem sabe, perdendo
irremediavelmente o ano letivo, por outro lado, temos que
entender que a greve é um direito dos trabalhadores, é um
direito dos professores.
Fui uma Deputada que votou a favor do projeto que velo do
Executivo, lutando contra a maré, até aquele momento,
lutando contra as galerias, que estavam lotadas de
sindicalistas que queriam que nós derrubássemos o projeto.
Votei com o Governo, votei a favor do projeto, por entender
que não podíamos passar daquela data, porque, se não
votássemos o projeto teríamos problemas maiores. Afinal de
contas, o projeto já estava tramitando nesta Casa há muito
tempo e as negociações pareciam estar, naquele momento,
encerradas.
As negociações pareciam estar encerradas naquele momento, e
nós também sofriamos pressões por parte do Quadro Permanente
e por parte dos funcionários da função pública, que ficaram
relativamente satisfeitos com o aumento de 60% e queriam que
o , projeto fosse votado.
E importante explicar isso. Pena que a Casa esteja vazia,
mas não podia deixar de dizer que nós, que votamos aquele
projeto, não somos capacho do Governador Hélio Garcia. Eu,
como todo mundo bem sabe, não votei no Governador Hélio
Garcia, mas, naquele momento, não havia outra saída, porque
a situação jurídica e legislativa do projeto era premente.
Ele estava obstruindo todo o encaminhamento da Casa e, além
disso, sabíamos que, se não o votássemos, corríamos o risco
de voltar aos níveis de dezembro, de novecentos mil
cruzeiros para uma professora P1, e ficariam comprometidos
os aumentos de janeiro e de fevereiro, antecipados pelo
Executivo, e que não tinham cobertura legal.
Isso, o Partido dos Trabalhadores e os sindicatos não falam

para os eleitores, para o magistério. Apenas falam o que
estamos vendo por ai, a gente sendo crucificada em praça
pública, xingados de traidores, colocados nos cartazes.
Quero dizer aqui o que disse para as professoras. Participei
de reuniões em que tive a impressão de que queriam comer o
meu fígado- Parecia que eu entrava em um covil de lobos ou
de leões. Eu não tenho medo, porque não tenho o rabo preso.
Quem não deve não teme. Como eu disse para as senhoras
professoras, e repito aqui, para ficar registrado nos anais
da Casa, a carapuça daquele cartaz impresso que o Comando de
Greve está fazendo não me serve, como acho que não serve aos
Deputados que votaram a favor daquele projeto. Ninguém aqui
é contra o magistério. Ninguém aqui concorda com o salário
que o magistério está recebendo, que é um salário
vergonhoso, que de Cr$2.800.000,00 mais o "pó-de-giz" vai
para Cr$3.800.000,00, o que não é salário de ninguém. O
salário da empregada doméstica, considerando comida e
residência, vai além disso, vai mais do que o salário da
professora, que estudou, fez curso normal, que trabalha em
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casa. E mentira que a professora trabalha apenas quatro
horas, porque, em casa, ela trabalha, estuda, faz o
planejamento das suas aulas. Já fui professora e sei o que é
isso.
Em todas as reuniões de que participei, coloquei isso

claramente. Quero dizer, inclusive, que o que a gente ouve
nessas reuniões nos deixa de queixo caído, tal é a
criatividade das oposições, dos sindicatos, para inventar
aleivosias e fantasias, versões falaciosas da realidade da
vida aqui na Assembléia.
Então, Sr. Presidente, queria reforçar as palavras do

Deputado Cõssimo quanto à necessidade de caminharmos juntos
em busca do objetivo de melhorar o salário do funcionalismo,
em especial do magistério, que é o que está mais defasado
hoje. Nem por isso me arrependo de ter votado, na última
semana, a favor do projeto que veio do Executivo.
Precisávamos fazê-lo, porque era uma questão de
sobrevivência, naquele momento, da tramitação do projeto.
Enfim, uma solução possível dos problemas que estávamos
vivendo. -
Queria também comentar que, na semana passada, participei,
na cidade de Ubá, terra do nosso querido amigo Deputado
Ibrahim Jacob, da posse da primeira mulher aser Presidente
da Associação Comercial e Industrial de Ubá, a companheira
Jovita Coelho, e queria, em nome das mulheres de Minas
Gerais, cumprimentá-la e ao ex-Presidente Afonso Mendes,
proprietário do Armarinho Santo Antônio. que é uma das
empresas modelares de Minas Gerais, O Sr. Afonso Mendes foi
quem nos convidou para participar, em Ubá, daquela
solenidade
Em nome da Associação Comercial, em nome das mulheres de
Minas e da colega Jovita, que é a nova Presidente daquela
associação, quero cumprimentar o Afonso e a sua diretoria
pela ousadia, pela coragem, pela credibilidade que está
emprestando a uma colega. Se Deus quiser - e nós temos essa
certeza - ela vai desempenhar muito bem sua função.
Para terminar, Sr. Presidente, quero dizer que, na segunda-
feira, tive a alegria de ter uma audiência na cidade do Rio
de Janeiro, com o novo Presidente das Centrais Elétricas de
Furnas, o engenheiro de Juiz de Fora, Dr. Marcelo Siqueira.
O Dr. Marcelo é uma pessoa extremamente preparada, que nós
já conhecíamos anteriormente e que substituiu o Dr. Eliseu
Rezende á frente daquela importante empresa estatal, que tem
forte influência em Minas Gerais. Afinal, 43 municípios de
Minas Gerais compõem a bacia de Furnas, ou seja, todo aquele
mar que nós temos foi construido, foi resultado da
implantação da Hidrelétrica de Furnas em Minas Gerais.
Estivemos na cidade do Rio de Janeiro por vários motivos. Em
primeiro lugar, foi uma visita de cortesia. Também queríamos
agradecer ao Dr. Marcelo por algumas obras, algumas
realizações que ele tem feito nos municípios da região,
assim como liberações financeiras e realização de obras nos
municípios de Coqueiral e Areado, entre outros. Também
estivemos lá para comunicar a ele que está sendo criado o



72

Pró-Furnas, ou seja, a fundação para o desenvolvimento da
bacia de Furnas. O Pró-Furnas tem à frente o Dr. Jorge, que
é um gande empresário de Belo Horizonte. Hoje ele tem
grandes investimentos na cidade de Formiga, alem de ser
proprietário da Tecnitur, uma empresa ja antiga na área de
organização de eventos, congressos e feiras. Agora, ele esta
se direcionando para a região de Furnas, a fim de Implantar
projetos turísticos-
Temos tido outras reuniões com o grupo, inclusive na cidade

de Formiga, com grande apoio dos Prefeitos e Vereadores da
região. Creio que muita coisa vai acontecer na região de
Furnas. E de nossa autoria um requerimento de dois anos e
meio atrás, solicitando que fosse criado um plano diretor
para a região de Furnas. Percebemos que a coisa está
evoluindo, está andando, e que muitos ventos, novos ventos
positivos estão soprando naquela região. O Dr. Jorge
Eduardo, nosso colega. Deputado pelo PMDB, que está aqui
presente, vem daquela região. Ele é votado em várias cidades
que compõem a bacia de Furnas.
Para encerrar, gostaria de dizer aos meus colegas, que são

mineiros e que como eu amam Minas Gerais, que a cada mês de
janeiro saem de nosso Estado um milhão de pessoas que vão
para o Espirito Santo, para as praias capixabas, para Cabo
Frio, para o Rio de Janeiro, porque não encontram em nosso
Estado uma região onde possam ter seu lazer, suas férias.
Nós, que temos a Bacia de Furnas, um potencial enorme,
devemos exigir esse plano diretor, exigir investimentos na
área turística, fomentar esses investimentos, para que
possamos deixar de perder esses milhões de dólares em
divisas que saem de Minas Gerais para outros Estados, a caa
mês de janeiro, a cada verão.
Ficam aqui essas considerações, Sr. Presidente.
Agradeço ao Dr. Marcelo Siqueira, em nome desta Casa, em

nome dos municípios da bacia de Furnas, pela maneira com que
tem-nos recebido e pela forma extremamente eficiente com que
tem-nos dado resposta a tudo quanto questionamos, a tempo e
a hora.
Gostaria, ainda, Sr. Presidente, de ratificar que o
Deputado Homero Duarte, que está ao lado de VExa., na Mesa,
faz parte da Bancada da Bacia de Furnas. Ele é cidadão de
Alfenas, que considero principal cidade da bacia de Furnas.
Muito obrigada.
(- Sem revisão do orador.)
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Belo Horizonte, quarta-feira, 5 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 3728 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE MAIO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lê Fase:
Atas - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Administração Pública e dos Deputados Wanderley Ávila e
Milton Safles - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Roberto Amarai e Bonifácio Mourão - 2a Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 201h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Elmo Braz - Sebastião Helvécio

- Rêrnolo Aloise - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Ibrahim Jacob - José
Braga - José Leandro - José Renato - Maria Dlivia - Milton
Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião
Costa - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - 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.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Atas

- O Deputado Wilson Pires, 2Q-Secretário "ad hoc", procede
à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para a ia fase do Pequeno Expediente.

COMUNICAÇOES
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa comunicações
da Comissão de Administração Pública e dos Deputados
Wanderley Ávila e Mílton Salles.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Roberto Amara] e Bonifácio Mourão proferem

discursos que serão publicados em outra edição.
28 Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da ia parte da reunião,
destinada a comunicações de Lideranças e a pronunciamentos
de Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.
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Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Administração Pública - aprovação dos Requerimentos ns
3.832/93, do Deputado Alvaro Antônio; 3.901/93, do Deputado
Amilcar Padovani; 3.974 e 4.038/93, do Deputado Anderson
Adauto; 3.833, 3.839, 3.840, 3.842, 3.843 e 4.084/93, do
Deputado Bené Guedes; 3.820, 3.822, 3.921, 4.036 e 4.048/93,
do Deputado Bernardo Rubinger; 4.087, 4.089 e 4.101/93, da
Comissão de Educação; 4.056/93, do Deputado Ermano Batista;
4.001, 4.002, 4.003, 4.012. 4.013, 4.086 e 4.127/93, do
Deputado Geraldo da Costa Pereira; 3.956, 4.061 e 4.062/93,
do Deputado Geraldo Rezende; 3.996/93. do Deputado Hely
Tarquinio; 4.000/93, do Deputado Jorge Eduardo; 4.124/93. do
Deputado José Braga: 4.052/93, do Deputado José Laviola;
3.894/93, do Deputado José Renato; 3.893/93, do Deputado
Marcos Helénio; 3.935, 3.936, 4.026, 4.027, 4.028, 4.029 e
4.031/93. da Deputada Maria Elvira; 3.829, 3.830, 3.850,
3.887, 3.888, 3.889 e 4.085/93. da Deputada Maria Olivia;
3.868/93, do Deputado Reinaldo Lima; 3.849 e 4.065/93, do
Deputado Roberto Amaral; 3.999/93, do Deputado Roberto
Carvalho; 3.831/93, do Deputado Simão Pedro Toledo; 4.078,
4.079, 4.080, 4.082, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110,
4.111, 4.112, 4.113, 4.114e4.117/93, do Deputado Tarcísio
Henriques; 3.835, 4.018, 4.019. 4.020 e 4.021/93, do
Deputado Wanderley Ávila; 3.837, 3.942, 3.943 e 3.944/93, do
Deputado Wilson Pires; e rejeição do Projeto de Lei no
1.062/92, do Deputado Milton Sai les, e dos Requerimentos ns
3.826/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira; 3.895 e
4.008/93, do Deputado José Renato; 3.854/93, do Deputado
Marcos Helênlo; 3.997/93, da Deputada Maria Elvira;
4.049/93, do Deputado Milton Salles, e 4.053/93, do Deputado
Wanderley Ávila (Ciente. Publique-se.); pelos Deputados
Wanderley Avila - falecimento do Sr. Israel Soares Macedo,
em 29/4/93. em Várzea da Palma; e Milton Salles -
falecimento do Sr. Zenun Elizas Zenun, em lg/5/93. em
Campestre (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 ordinária de amanhã,
dia 4, 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.

ATA DA 594 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia quatorze de abril de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Simão Pedro Toledo, Baldonedo Napoleão, Jorge Hannas,
Antônio Carlos Ferreira e Tarcísio Henriques (substituindo
este ao Deputado José Laviola, por indicação da Liderança do
PMDB). membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo,
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declara abertos os trabalhos, esclarece que a reunião tem a
finalidade de ouvir o Conselheiro Fued José Dib, Presidente
do Tribunal de Contas, e, em seguida, solicita ao Deputado
Tarcísio Henriques que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Logo após, a Presidência convida essa autoridade
para tomar assento à mesa e esclarece que ele discorrerá
sobre a situação dos municípios mineiros no que se refere à
aplicação dos 25% de suas receitas na manutenção e desen-
volvimento do ensino. O Deputado Baldonedo Napoleão, 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. Fued José Dib que faz exposição geral
sobre a matéria, destacando uma de suas metas â frente da
administração do Tribunal de Contas, que é o estabelecimento
de uma relação intima, permanente, harmónica e cada vez mais
profunda entre o Tribunal e o Poder Legislativo. Apresenta
levantamento dos índices de aplicação dos recursos no ensino
fundamental de todos os 723 municípios mineiros, no período
de 1988 a 1991- Os municípios que não aplicaram os 25%
passaram de 440 em 1988 para 94 em 1991. Conclui que os
municípios têm plenas condições de aplicar esses recursos,
por meio de programas de alfabetização, de construção ou
ampliação de bibliotecas internas de escolas, de recuperação
de quadras dentro dos pátios, da merenda escolar etc.
Esclarece, ainda, que ao Tribunal não cabe discutir a
aplicação dos recursos, mas cabe interpretar, procurar
cumprir e fazer cumprir a lei. As 91h40min, o Deputado
Tarcísio Henriques retira-se da reunião, e o Deputado José
Laviola é substituído pelo Deputado Jorge Eduardo. Neste
momento, registra-se a presença dos Deputados Hely
Tarquinio, Adelino Carneiro Leão, José Militão e Dilzon Melo.
Apôs a explanação, o Presidente abre a discussão. E
realizado amplo debate ente o convidado e os Deputados
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas.
Encerrados os debates, o Presidente agradece a presença do
Or. Fued José Dib e os valiosos subsídios por ele prestados
à comissão. Nesta ocasião, a Presidência registra o
comparecimento do Presidente desta Casa, Deputado José
Ferraz, a quem convida a tomar assento à mesa. Logo em
seguida, o Presidente concede novamente a palavra ao
convidado para que faça suas considerações finais.
Continuando, a Presidência passa a palavra ao Deputado José
Ferraz, que cumprimenta o Conselheiro Fued José Dib e coloca
a Assembléia à disposição e ao lado do Tribunal de Contas.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares.
do Presidente José Ferraz e do Conselheiro Fued José Dib.
convoca os Deputados para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Bernardo Rubinger -
Baldonedo Napoleão - Raul Messias.
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ATA DA 639 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Às dez horas e trinta minutos do dia quatorze de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Márcio Miranda, José
Leandro e Jorge Eduardo, membros da comissão supracitada.
Está presente, também, o Deputado João Marques. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jose
Leandro que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência procede à leitura de correspondência da
Associação dos Hospitais de Minas Gerais, em que convida os
Parlamentares para reunião que se realizará hoje, ás 18
horas, em sua sede, com o Presidente do INAMPS- O Deputado
Jorge Eduardo prontifica-se a representar a comissão, O
Presidente comunica aos demais parlamentares que ficam
designados para representar esta comissão nas audiências
públicas regionais os Deputados Wilson Pires, Péricles
Ferreira, José Leandro, Hely Tarquinio, Jorge Eduardo,
Adelino Carneiro Leão e Márcio Miranda. A Presidência
determina à assessoria que encaminhe comunicação ao
Plenário, para as devidas
providências. A seguir, o Presidente passa á 2 parte da
reunião, com a discussão e votação de proposição da
comissão, O Deputado João Marques apresenta proposta de que
se envie ofício ao Secretário da Saúde e ao Diretor-Geral da
Imprensa Oficial, solicitando a realização de estudos com
vistas à criação de uma cartilha contendo informações sobre
o cólera, ou mesmo à reprodução da cartilha elaborada pelo
Governo do Rio de Janeiro e encartada no jornal "O Globo" do
último dia 28/3/93, e a sua posterior transformação em
encarte nos principais jornais do Estado de Minas Gerais.
Submetida a votação, é esta proposta aprovada. A Presidência
passa à discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. São discutidas e
votadas as seguintes proposições: com pareceres favoráveis
do Relator, Deputado José Leandro, os Projetos de Lei ngs
962/92, no 2g turno; 603/91 (com a Emenda nQ 1) e 1.199/92,
no l Q turno; com pareceres favoráveis do Relator, Deputado
Adelmo Carneiro Leão, os Projetos de Lei ns 1.092, 1.102 e
1.135/92. no 2Q turno; 1.064, 1.174 e 1.175/92 (os dois
últimos com emendas que receberam o ng 1), no lç turno; com
Pareceres favoráveis do Relator, Deputado Wilson Pires, os
Projetos de Lei ns 1.124 e 1.166/92, no 2Q turno; 1.172/92
(com Emenda no 1) e 1.178/92, no lQ turno; com pareceres
favoráveis do Relator, Deputado Jorge Eduardo, os Projetos
de Lei ns 1.131, 1.143 e 1.170/92 (este na forma do vencido
no 1Q turno), no 2Q turno. Todos esses projetos são
aprovados. A seguir, o Presidente submete a discussão e
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ngs 1.112, 1.111, 1.098, 1.095, 1.089, 1.088. 1.082, 1.077,
1.067, 1.070 e 974/92, que são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência 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. 28 de abril de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Wilson

Pires - Márcio Miranda - José Leandro.
ATA DA Ug REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de
abril de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Raul Messias,
Baldonedo Napoleão e Antônio Júlio (substituindo este ao
Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da comissão supracitada. Está presente,
também, o Deputado José Militão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta. Logo após, solicita ao
Deputado Raul Messias que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Na ausência dos Deputados Roberto Amaral
e José Renato, Relatores do Projeto de Lei ng 1.059/92 e do
Requerimento ng 4.121/93, respectivamente, a Presidência
redistribui essas matérias, nessa ordem, aos Deputados
Baldonedo Napoleão e Raul Messias. Encerrada a la parte dos
trabalhos, passa-se à 2a parte da reunião. Na fase de
discussão e votação de proposições da comissão, o Presidente
solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda á leitura da
deliberação da Mesa que regulamenta a Resolução nQ 5.129, de
28/12/92, que dispõe sobre a concessão de subvenções
sociais, com recursos oriundos do Orçamento do Estado de
Minas Gerais, a que se refere a Lei ng 6.776, de 9/6/76,
estabelece critérios para a sua distribuição e dá outras
providências. Logo após, suspende a reunião por dez minutos.
Reabertos os trabalhos e esgotada a discussão sobre a
matéria, a Presidência a coloca em votação, juntamente com a
alteração proposta pelo Deputado Baldonedo Napoleão, para
que sejam excluidos da menção os Anexos 14 e 15, no
parágrafo iQ do art. lo dessa deliberação, sendo ela
aprovada. Prosseguindo, o Deputado Raul Messias apresenta
requerimento solicitando à Procuradoria da Casa
esclarecimentos quanto à hermenêutica do art. 15 da Lei ng
10.862, de 6/8/92, devido à dificuldade de se entender a
expressão "Associação dos Servidores ou entidade congênere".
Colocada em votação, é a proposição aprovada. O Deputado
Antônio Júlio apresenta requerimento do Deputado Anderson
Adauto, Lider do PMDB, no qual aquela Bancada solicita uma
checagem geral dos números e das projeções relacionadas ás
receitas correntes e à despesa total com pessoal no Estado,
para fins de comprovação do dispositivo constitucional,
contido no art. 3Q do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal. Requer, ainda, sejam
convidados técnicos da Fundação João Pinheiro e do
Sindifisco para que, juntos com assessores técnicos desta
Casa, possam estudar a matéria. Colocado em votação, é o
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requerimento aprovado. A seguir, o Presidente passa á fase
de discussão e votação de proposições sujeitas á apreciação
do Plenário da Assembléia. O Deputado Baldonedo Napoleão,
Relator dos Projetos de Lei ns 973/92. no 2g turno, e
1.059/92, no lg turno, emite seus pareceres, concluindo pela
aprovação dos Projetos de Lei ns 973, na forma do vencido
no 1Q turno, e 1.059/92, com as Emendas ns 1 e 2.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados por unanimidade. Na fase de discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia, o Deputado Raul Messias emite seu
parecer sobre o Requerimento nQ 4.121/93, concluindo pela
aprovação da proposição. Colocada, em votação, é a matéria
aprovada. 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, 28 de abril de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Raul Messias - Tarcisio

Henriques - Sebastião Costa.
ATA DA 419 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas e trinta minutos do dia quinze de abril de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Canarinho,
José Maria Pinto e Jorge Eduardo, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Arnaldo Canarinho que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência procede á
leitura da correspondência por meio da qual encaminha ao
Ministro da Agricultura e Reforma Agrária sugestões oriundas
do Seminário Legislativo de Política Agrícola. O Presidente
comunica aos demais parlamentares que os Deputados Péricles
Ferreira, Arnaldo Canarinho, Antônio Genaro, Jorge Eduardo,
Paulo Pettersen, Homero Duarte, Agostinho Patrus e Ajalmar
Silva ficam designados para representar a comissão nas
audiências públicas regionais e determina à assessoria que
encaminhe comunicação ao Plenário, para as devidas
providências. A seguir, a Presidência passa à 2a parte da
reunião, com a discusão e a votação de proposição da
comissão. O Deputado Arnaldo canarinho apresenta
requerimento em que solicita a vinda do Dr. Paulo Caldeira
Erant, ex-professor da Escola de Veterinária da Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG -, e do Sr. Roberto Amaral,
Vice-Presidente da Associação de Frigorífico de Minas Gerais
- AFRIG - e Diretor Administrativo do Frigorifico de
Contagem - FRICON -, com a finalidade de prestarem
esclarecimentos sobre normas para abate de animais para
consumo. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Canarinho - Paulo

Pettersen.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.029192

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Amara],
epígrafe dispõe sobre a política estadual
agrícola e dá outras providências.
Publicada em 4/9/92, foi a proposição
comissão, para ser submetida a exame
aspectos de constitucionalidade, de
legalidade, nos termos do art. 195, c/c
do Regimento Interno.

- Fundamentação
O projeto de lei em tela dispõe sobre a política estadual
de desenvolvimento agrícola, conceituando, inicialmente, o
que vem a ser atividade agrícola para os fins que se
propõe; enumera os princípios nos quais se fundamenta a
política agrícola estadual, definindo quais são seus
objetivos; organiza a administração pública estadual no
setor, criando o Conselho Estadual de Política Agrícola -
CEPA -, vinculado á Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, e definindo suas atribuições e
estrutura; e enumera, por fim, instrumentos da política
agrícola estadual, entre os quais se destacam o assentamento
e a colonização, o associativismo e o cooperativismo, o
armazenamento, o abastecimento e a comercialização, os
Incentivos fiscais, o crédito e o seguro rural, o fundo
estadual de desenvolvimento rural, entre outros, dispondo
sobre cada um deles.
A matéria se insere no âmbito da competência do Estado
membro, prevista no art. 23, incisos VI e VIII, e art. 24.
incisos 1 e XII, ambos da Constituição Federal, bem como nos
arts. 247 e 248, estes da Constituição do Estado.
A proposição, entretanto, merece alguns reparos, em face do

exame dos princípios norteadores da nossa ordem jurídica.
Inicialmente, gostaríamos de destacar a possibilidade de se

criar um órgão de deliberação para a política rural do
Estado, composto de representantes de setores da sociedade
civil.
Segundo dispõe o lg do art. 247 da Constituição Estadual,

o planejamento e a execução da política agrícola do Estado
contarão com a participação dos setores de produção,
envolvendo produtores e trabalhadores rurais, e dos setores
de comercialização, armazenamento, transporte e

abastecimento.

o projeto de lei em
de desenvolvimento

distribuída a esta
preliminar sob os
juridicidade e de
o art. 103, V, "a",
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Assim, o poder de dispor sobre a política pública rural
pode ser dividido entre o Executivo Estadual e alguns
setores representativos da sociedade, e a melhor maneira de
esse poder se consubstanciar é em um órgão de deliberação
coletiva.
Justifica-se, portanto, a criação do Conselho Estadual de

Política Agrícola - CEPA -' com natureza deliberativa.
A despeito disso, é preciso fazer, à luz da Constituição, o
exame de alguns dos dispositivos do mencionado conselho.
No que toca à sua composição, vê-se que participarão do

órgão representantes de entidades do Governo Federal ( o
Superintendente Regional do Banco do Brasil (inciso V do §
l Q do art. 7), o Diretor Federal do Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária ("sic") (inciso VI do ig do
art. 7Q) e um representante dos Prefeitos Municipais (inciso
XIII do f 1Q do art. 7Q).
Tal participação, "data venia", desrespeita o principio da
autonomia dos entes federativos, que se apóia em dois
elementos básicos: a existência de governo próprio e a
competência privativa.
A nosso ver, ao prever a participação de órgãos federais e
de representantes da municipalidade no conselho, o projeto
fere a autonomia do Estado membro, já que as competências
atribuídas a ele por nossa Carta Magna não podem ser dele
subtraídas. A inclusão de representantes do Governo da União
ou dos municípios em um órgão deliberativo reduziria a
participação do Estado no processo decisório de definição de
uma política pública cuja responsabilidade é precipuamente
sua.
E clara a intenção do legislador constituinte de resguardar
essa autonomia. E por isso que existe a distribuição
constitucional de competências. Mesmo quando essa
competência é comum às três esferas de governo, a relação
entre elas deve ser de cooperação e de articulação política,
afastada qualquer possibilidade de interferência de uma
esfera de governo nos órgãos de deliberação política das
outras. E o que está expresso no parágrafo único do art. 23
de nossa Carta Magna.
Desse modo, padece de inconstitucionalidade a previsão da

participação, no Conselho Estadual de Política Agrícola, de
representantes de órgãos federais e dos governos municipais.
Também não pode prosperar o desequilibrio resultante da

composição do conselho proposta pelo projeto. Mesmo que se
suprima a participação dos representantes de outras esferas
de governo, o poder público estadual continuará sendo
minoria diante dos representantes da sociedade civil.
Não pode a lei ordinária subtrair o poder
constitucionalmente conferido ao Estado de planejar e
controlar a execução de suas políticas públicas. Ainda que
a Constituição preveja a divisão desse poder com a sociedade
organizada, não pode o Estado ser alijado de suas
prerrogativas. Na melhor das hipóteses, a composição do
Conselho Estadual de Política Agrícola poderá ser paritária,
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resguardando-se ao Executivo Estadual a indicação, no
mínimo, da metade dos membros do referido órgão.
Outra pequena correção deve ainda ser feita nessa parte do
projeto Conforme dispõe o f lQ do art. 247 da Constituição
do Estado, devem o planejamento e a execução da política
rural do Estado contar com a participação do setor de
abastecimento, o que não foi previsto. Mesmo não sendo
taxativa a enumeração constitucional de quem irá representar
a sociedade na viabilização de nossa política agrícola,
podendo, dessa forma, ser incluídos outros segmentos, não é
possível á lei ordinária omitir o que está expressamente
resguardado na Constituição.
Outros dispositivos do projeto que merecem consideração
especifica são seus arts. 11 e 35. Tais dispositivos
"autorizam o Poder Executivo a criar, no âmbito da
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, órgãos autônomos de incentivo ao estudo,
análise e pesquisa soclo-econômicas, voltadas para o
planejamento agrícola e de apoio à capacitação técnica,
gerencial e contábil das cooperativas e associações de
produtores rurais e de consumo alimentar.
Repetimos, aqui, prática parlamentar corriqueira à época de
nossa ordem política e constitucional anterior, que deixou
no vazio a competência do Legislativo. Com efeito, o trato
da matéria relativa à organização administrativa era
reservado ao Poder Executivo, o qual se desimcumbla dessa
tarefa mediante a edição de meros decretos
Na nova sistemática constitucional, no que tange à

organização da administração pública, dependem de lei a
criação, a instituição e a extinção de órgão autônomo ( art.
14, f 4Q, 1, da Constituição Estadual).
Nesse passo, afigura-se Inconstitucional qualquer tentativa

de obstar, mediante um dispositivo autorizativo, o trâmite
da criação de qualquer unidade administrativa autônoma, que
deve ser objeto de lei em sentidos formal e material.
Não tem a lei ordinária o condão de dispor contrariamente
ás normas constitucionais, derrogando-as. E absolutamente
inconstitucional a lei que estabelece procedimento contrário
ou distinto do estabelecido na normatividade constitucional
para que determinado ato jurídico seja produzido.
Se não foi essa a intenção contida nos referidos
dispositivos da proposição, devem, da mesma forma, ser
suprimidos, porque inúteis, já que a lei, por princípio, não
deve conter palavras inúteis.
Nesse sentido, deve ser também suprimido o art. 20 do
projeto, com inclusão da câmara técnica setorial que
pretende criar, nas já elencadas no § 2Q do seu art 7g.
Outro aspecto do projeto que merece enfoque é o seu
capitulo XXI, que dispõe sobre o Fundo Estadual de
Desenvolvimento Rural como um dos instrumentos da política
agrícola. Nos termos do "caput" do art. 86 da proposição em
tela, fica o Poder Executivo autorizado a criá-lo 30 dias
após a regulamentação de que trata o inciso II do art. 159
da Constituição do Estado,
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A regulamentação a que se refere o dispositivo foi feita
pela Lei Complementar nQ 27, de 19/1/93, que dispõe sobre a
instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Como se pode observar, o disposto no Capitulo XXI do
projeto não atende, na sua Integridade, às exigências da
mencionada lei complementar, o que seria obrigatório, em
face do principio da hierarquia das leis.
Se isso não bastasse, entendemos que o Legislativo, mais
precisamente esta comissão, não dispõe de todas as
informações necessárias à criação do referido fundo, como,
por exemplo, os dados que demonstrem pormenorizadamente a
sua viabilidade técnica e econômica.
Mesmo que a criação de fundo pelo Legislativo não esbarre,
em nosso entender, em vicio de Iniciativa, não nos é
possível, no momento, estruturá-lo a contento.
E preciso ressaltar, ainda, que o requisito contidono
"caput" do art. l da Lei Complementar n 27, que exige
"prévia autorização legislativa especifica" para a
instituição de fundo, não obsta a sua regulamentação no
corpo de uma lei que disponha sobre outros assuntos. Basta
que se individualizem, no corpo da lei, as disposições
relativas ao fundo, atendendo, obviamente, às exigências de
Lei Complementar nQ 27. Não há como entender - nem isso é
possível - que o legislador tenha pretendido restringir a
norma constitucional relativa á matéria (art. 167, IX, da
Constituição Federal, e art. 161, IX, da Constituição
Estadual).
Outra correção a ser feita no projeto é a supressão do seu
art. 73, que institui a obrigatoriedade de apresentação de
receituário, expedido por profissional habilitado, para a
aquisição de agrotóxicos, produtos biológicos de uso em
Imunologia e de produtos de uso veterinário, tóxicos ou
prejudiciais ao homem, aos animais e ao meio ambiente.
E que a exigência pretendida já existe e consta no art. 8Q,
c/c o art. 3Q da Lei Estadual nQ 10.545, de 13/12/91, que
dispõe sobre produção, comercialização e uso de agrotóxico e
afins.
Não há necessidade de repetir o conteúdo de norma estadual
vigente, já que a redundância é desnecessária e vai de
encontro ao aperfeiçoamento da legislação.
Cumpre-nos, ainda, analisar o conteúdo do art. 19 do
projeto à luz das normas constitucionais vigentes.
Diz o referido dispositivo que a administração articulará
ações para formar um sistema estadual de pesquisa
agropecuária e agroindustrial, composto por órgãos e
entidades das administrações direta e indireta do Estado,
tendo seus programas aprovados pelo Conselho Estadual de
Política Agrícola.
Esse sistema, como se vê. deve ser criado por lei que

especifique os órgãos e as entidades componentes do sistema
e as ações daqueles, as quais estarão submetidas à chancela
do Conselho de Política Agrícola.
O âmbito da competência do conselho deve estar
completamente circunscrito na lei e não pode depender nem
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variar em virtude de contatos políticos de Secretaria de
Estado, notadamente quando essa articulação deve envolver
órgãos cuja competência extrapole o espaço limitado à
política rural. Por isso, julgamos oportuna a sua supressão.
O art. 6Q do projeto também deve ser suprimido. Nele consta
a autorização legislativa para que a Secretaria de
Agricultura receba, exerça e transfira para os órgãos e
entidades a ela vinculados e aos municípios as eventuais
delegações de competência originadas dos processos de
reforma ou de descentralização administrativa federal ou
estadual
Sobre esse assunto, lembramos o que já foi dito acima sobre
a repartição das competências, feita pela Constituição da
República, aos entes federados dotados de autonomia
política.
Com efeito, o sistema de execução de serviços no sistema
constitucional brasileiro é o de execução imediata, em que a
União. os Estados e os municípios mantêm, cada qual, seu
próprio corpo de servidores públicos, destinados a executar
os serviços das respectivas administrações.
Nem se fale, também, em delegação de competência fora do
previsto no parágrafo único do art. 22 da Constituição
Federal, que ainda depende de lei complementar federal.
Assim, naquilo que as ações dos entes federativos se
sobrepuserem, seja do ponto de vista da competência material
comum, seja da competência legislativa concorrente, é a
própria Constituição que nos indica a solução.
No primeiro caso, aplica-se o disposto no parágrafo único
do art. 23 da Constituição, que encontra aplicação prática e
vivenclal, decorrente das inevitáveis ações comuns e
sobrepostas das três esferas de governo. Ai, o máximo que
pode haver entre elas é cooperação, •nunca delegação de
competência.
No segundo caso, aplica-se a regra dos parágrafos 1Q ao SQ

do art. 24 da Carta Magna.
É preciso entender que, ao colocar em prática suas
políticas públicas comuns, cada unidade da Federação ocupa o
espaço que as suas possibilidades financeiras e políticas
permitem, sem que isso signifique delegação de competência.
Por fim, impõe-se a supressão do art. 83 da proposição, o
qual autoriza o Poder Executivo a alocar 'recursos
orçamentários e externos procedentes de agências de fomento
para programas de seguro rural destinados a pequenos
produtores'.
Tal autorização esbarra no inc. VII do art. 161 de nossa
Carta Estadual, que veda expressamente a concessão ou
utilização de crédito Ilimitado.
Com efeito, a utilização de crédito só pode ser feita com
teto definido, e o referido dispositivo não estabelece esse
teto. Qualquer autorização, notadamente para se contraírem
empréstimos externos, deve ser avaliada caso a caso, já que
via de regra, esses implicam endividamento do Estado. E a
aplicação do principio da quantificação dos créditos
orçamentários.
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Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.029/92, com as Emendas do no 1 ao 14, a seguir redigidas.

EMENDA NQ 1
Suprima-se o art. 6Q.

EMENDA NQ 2
Na emenda em epigrafe, onde se lê:
"Suprima-se o inciso V do art. 7Q. 1' , leia-se:
"Suprima-se o inciso V do f lg do art. 7g.

EMENDA NQ 3
Na emenda em epigrafe, onde se lê:
"Suprima-se o inciso VI do art. 7Q. " , leia-se:
"Suprima-se o inciso VI do lg do art. 7g.

EMENDA NO 4
Na emenda em epígrafe, onde se lê:
"Suprima-se o inciso XIII do art. 7g.", leia-se:
"Suprima-se o inciso XIII do lg do art. 7Q.".

EMENDA NQ 5
Na emenda em epígrafe, onde se lê:
"Acrescente-se ao art. 7g um inciso com a seguinte redação:
"Art. 7g - . . ...........

- um representante do setor de abastecimento". " . leia-
se:
"Acrescente-se ao lQ do art. 7g um inciso com a seguinte

redação:
"Art. 7g - . . ...............
# 1 Q - . . .............

- um representante do setor de abastecimento".
EMENDA Ng 7

Na emenda em epigrafe, onde se lê:
"Acrescente-se ao art. 7Q um inciso com a seguinte redação:

"Art. 7g - . . .............................................
- cinco representantes de Secretarias de Estado de

livre escolha do Governador".", leia-se:
"Acrescente-se ao f lg do art. 7g um inciso com a seguinte

redação:
"Art. 7 - ...............................................
§ 1 Q - . . ...........

- cinco representantes de Secretarias de Estado de
livre escolha do Governador"»".

EMENDA Ng 8
Suprima-se o art. 11.

EMENDA P49 9
Suprima-se o art. 19.

EMENDA NO tO
Suprima-se o art. 20.

EMENDA NQ li
Suprima-se o art. 35.

EMENDA Ng 12
Suprima-se o art. 73.

EMENDA NO 13
Suprima-se o art. 83.
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EMENDA Ng 14
Dê-se ao art. 86 a seguinte redação:
"Art. 86 - Será criado, nos ternos da Lei Complementar ng

27, de 19 de janeiro de 1993, o Fundo Estadual de
Desenvolvimento Rural, como Instrumento da política agrícola
estadual
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993-
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen. Relatora -

Geraldo Rezende - Francisco Ramalho.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.189/92
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei

em epígrafe cria o Programa Mineiro de Incentivo à Produção
de Leite e Seus Derivados - PRÓ-LEITE -, e dá outras
providências.
Publicada em 17/12/92, foi a proposição distribuída a esta
comissão, para ser submetida a exame preliminar sob os
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela cria no âmbito do Estado o
Programa Mineiro de Incentivo à Produção de Leite e seus
derivados - PRÓ-LEITE.
Para isso, estabelece as linhas mestras da ação do Poder
Executivo para implementação do programa, entre as quais se
destacam a identificação das áreas propicias e adequadas á
produção de leite, o desenvolvimento de pesquisas que visem
à melhoria da qualidade do leite e de seus derivados, e a
instituição de certificados de qualidade com o intuito de
melhorar a imagem dos nossos produtos lácteos.
Prevê, ainda, o projeto a participação de representantes
dos produtores e trabalhadores do setor nas ações
governamentais relativas à implementação do programa.
A matéria se insere no âmbito de competência do Estado

membro, já que a Constituição da República, no seu art. 24,
permitiu-lhe legislar sobre direito econômico.
Ademais, como ente dotado de autonomia, deve o Estado
federado promover políticas públicas de cunho especifico que
atendam a suas particularidades; no caso, uma política de
incentivo a um dos setores mais tradicionais - se não o mais
tradicional - da economia mineira, que vem passando, nos
últimos anos, por consideráveis dificuldades.
Não obstante, merece o projeto um pequeno reparo no inciso
IX do seu art. 2Q, que prevê a possibilidade de o Executivo
celebrar convênios com entidades de direito público ou
privado, para o bom andamento do programa. Tal dispositivo
pode suscitar dúvidas ante o disposto no art. 62, inciso
XXV, da Constituição do Estado, que exige autorização
legislativa para a celebração desses convénios, podendo ser
entendido como se a autorização já tenha sido dada no
próprio corpo da lei que cria o programa. Assim, é
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necessário que se faça menção expressa ao citado dispositivo
constitucional no corpo do projeto.
Do mesmo modo, há necessidade da observância de outro
dispositivo da Constituição do Estado, com reflexos na
vigência da lei, que veda o inicio de programa não incluído
na Lei Orçamentária anual. (Art. 161, 1. da Constituição
Estadual

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei ng 1.189/92, com
as Emendas ngs 1 e 2, abaixo transcritas.

EMENDA tlg 1
Oé-se ao inciso IX do art. 2o a seguinte redação:
"Art. 2 - . ..........
X - celebrar convênios com entidade de direito público ou
privado, para o bom andamento do programa, observado o
disposto no art. 62, XXV, da Constituição do Estado."

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. 5Q a seguinte redação:
"Art. sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, observado o disposto no art. 161, 1, da
Constituição do Estado.!!.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993-
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Geraldo Rezende - Francisco Ramalho - Maria José Haueisen.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Ng 2 AO PROJETO DE LEI
NO 192/91

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei n
192/91 tem por objetivo estabelecer reserva de vagas em
cargos ou empregos públicos do Estado para as pessoas
portadoras de deficiência.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do
projeto, com as Emendas do flQ 1 ao S. A Comissão de
Administração Pública, por sua vez, opinou pela aprovação do
projeto em sua forma original.
Distribuída ainda a matéria, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Tarcisio Henriques, á Comissão de
Saúde e ação Social, esta opinou por sua aprovação, na forma
do Substitutivo nQ 1, que ela própria apresentou.
Quando da discussão no lQ turno, em Plenário, o Deputado
Roberto Carvalho apresentou à matéria o Substitutivo nQ 2,
que, publicado, foi remetido, com o projeto, a esta
comissão, para o competente parecer.

Fundamentação
O Substitutivo nQ 2 ao Projeto de Lei no 192/91 obriga a
administração pública a promover as adaptações necessárias
para que os portadores de deficiência concorram em igualdade
de condições, quando da realização de concurso público.
Diz o art. 28 da Constituição Estadual:
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"Art. 28 - A lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para provimento com portador de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão".
Pelo que se percebe no texto, a Lei Maior do Estado não

pretendeu brindar aleatoriamente um segmento da sociedade
nem constituir qualquer tipo de privilégio, mas sim, evitar
segregações, de maneira a preservar o principio
constitucional da igualdade de todos perante a lei.
Não há, portanto, por onde modificar a proposta

fundamental, substantiva, de caráter geral, com inovações e
especificações que deturpem o projeto básico e original.
O Projeto de Lei ng 192/91, dessa forma, só poderia merecer
consideração dentro desse parâmetro. Assim, qualquer
substitutivo que a ele se apresente tem que manter o
espírito daquela proposta primordial. Não se pode, por
exemplo, criar qualquer tipo de privilégio, a pretexto de se
evitar segregação.
Haveremos de encontrar, no substitutivo, os elementos que
melhor possam atender aos termos do art. 28 da Constituição
do Estado. Não devem ser, pois, os elementos de natureza
psicoemocional, influenciados incidentalmente por valores
subjetivos, que podem pesar em qualquer tipo de decisão. O
espírito da lei tem que se sobrepor aos impulsos subjetivos.
A titulo de defender o interesse de um grupo de
deficientes, não se poderia, em tese, montar uma máquina
estatal forçada, em que predominasse a pessoa errada em
funções que exigissem também destreza, além do simples
conhecimento. Dessa forma, a máquina não funcionaria,
entraria em pane, e toda a sociedade estaria prejudicada.
Verdadeiramente, hão de se preservar os direitos dos
portadores de deficiência de forma eloqüente e objetiva, de
tal modo que eles não se sintam prejudicados em qualquer
hipótese. Devem concorrer aos cargos em absoluta igualdade
de condições com os demais concorrentes.
Quando a Constituição fala em reservar um percentual dos

cargos e empregos públicos para portadores de deficiência, o
que ali se pretende é que, dentro da espécie, na forma que
convém ao Estado, aquelas pessoas possam desenvolver uma
atividade compatível com suas habilidades, de maneira
eficiente.
Uma leitura atenta dos dois substitutivos apresentados ao
projeto deixa claro que ambos não são totalmente
incompativeis entre si, mas, ao contrário, podem até mesmo
se completar sob alguns aspectos.
Ocorre, entretanto, que o Substitutivo nQ 2, ora em exame,

é mais restritivo que o apresentado pela Comissão de Saúde e
Ação Social, por sua vez mais adequado à complementação das
disposições constitucionais referentes ao portador de
deficiência e à administração pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela rejeição do Substitutivo nQ 2 ao

Projeto de Lei no 192/91.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1992.
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Belo Horizonte, quinta-feira. 6 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 334 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE MAIO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz e José Militão
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos - Apresentação de Proposi-
ções: Projetos de Lei do ng 1.367 ao 1.370/93 -
Requerimentos do nQ 4.274 ao 4.279/93 - Requerimentos dos
Deputados Roberto Amaral (2) e Ronaldo Vasconcelios -
Comunicações: Comunicações dos Deputados José Militão (2),
Geraldo Rezende, Maria Elvira e Dilzon Melo (2) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, José
Militão, Roberto Carvalho, Bené Guedes, Wilson Pires e Raul
Messias - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ngs 1.251 e 1.322/93; aprovação - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcelios (retirada de
tramitação do Projeto de Lei nQ 276/91); encaminhamento ao
Departamento de Comissões - Requerimento da Comissão
Parlamentar de Inquérito para apurar o envolvimento de
policiais ligados é S Delegacia Regional de Polícia de
Governador Valadares na formação de quadrilha destinada a
práticas criminosas; deferimento - Requerimentos do Deputado
Roberto Amaral (2); aprovação - Requerimento ng 3.834/93;
aprovação, com a Emenda no 1 - Requerimento nQ 3972/93;
aprovação, com a Emenda ng 1 - Requerimento no 4.075/93;
aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 1.212/92;
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Alvaro
Antônio, Marcos Helênio, José Renato, Antônio Fuzatto e
Roberto Carvalho; aprovação, na forma do vencido no lo turno
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva -Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cássimo Freitas -
Dilzon Meio - Eduardo Brás - 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 -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Hannas -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Garbosa - Mílton Salles -
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Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Reinaldo Lima - 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. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de lQ

Secretário, lê a seguinte correspondência:
OFICIOS

Da Sra. Ela Wiecko V. de Castilho, Subprocuradora-Geral da
República e Coordenadora da Defesa dos Direitos Humanos e do
Cidadão, solicitando lhe sejam informados os resultados até
a presente data obtidos pela CPI instaurada nesta
Assembléia, com o fim de instruir o processo relativo à
atuação do assim denominado "Comando da Morte". (- A CPI/5
DRSP/Governador Valadares.
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e
Obras Públicas, informando, em atenção a requerimento do
Deputado Wilson Pires (alargamento e encascalhamento da
estrada que liga os Municipios de Santa Maria do Salto e
Santo Antônio do Jacinto), que, no momento, o pessoal, os
equipamentos e os recursos financeiros do DER-MG estão
mobilizados para a execução de reparos da malha rodoviária
conservada pelo Estado, o que inviabiliza o atendimento ao
pedido em referência.
Da Sra. Thais Brina Corrêa Lima, Prefeita Municipal de
Raposos, agradecendo o envio de cópia do Requerimento n
3.775/92, do Deputado Geraldo da Costa Pereira.
Do Sr. Amilcar Martins, Presidente da Câmara Municipal de
Belo Horlzonrte, encaminhando a Moção nQ 1.172/92, de
autoria de Vereadores daquela casa, em repúdio à Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa por não ter permitido a
realização de uma sessão especial do legislativo municipal
em suas dependências.
Do Sr. Ronaldo Junqueira, Presidente da Câmara Municipal de
Poços de Caldas, manifestando o apoio daquela casa ao
magistério mineiro pela critica situação que vem suportando.
(- A Comissão de Educação.)
Do Sr. Aluízio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS
(2), encaminhando documentação solicitada por esta Casa, com
o acréscimo de outros documentos que menciona, e enviando
cópia do oficio remetido por aquela Presidência ao Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais.
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Da Sra. Helena Rolla M. Fernandes, Presidente da Federação
de Pais e Mestres de Minas Gerais, enviando cópia do mandado
de segurança impetrado contra o Governador do Estado,
motivado pela paralisação da rede estadual de ensino há 48
dias e pedindo o empenho dos Deputados para a solução do
Impasse. (- A Comissão de Educação.)
De pais e alunos da rede pública estadual, encaminhando

abaixo-assinado em sinal de repúdio à atitude dos políticas,
que não agem rapidamente para evitar a continuidade da greve
mais do que justa dos professores. (- A Comissão de
Educação.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI Ng 1.367193

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Canápol is.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Canápolis o imóvel de propriedade do Estado com
as benfeitorias nele já existentes, registrado em 2 de
fevereiro de 1955, sob o nQ 8.574, no livro 3-J, às fls. 136
v a 137 v, no Cartório do 2Q Oficio do Judicial de Notas e
Registro de Imóveis da Comarca de Monte Alegre de Minas, que
consiste no terreno situado na Praça Milton Campos, hoje
denominada Dr. Getúlio Vargas, medindo lSm (quinze metros)
de frente por 30m (trinta metros ) de fundos, e que tem as
seguintes confrontações: pela frente, com a aludida praça;
pela direita, com terrenos doados à Paróquia daquele
municipio; pela esquerda e fundos, com lotes da própria
Prefeitura.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput' deste artigo

destina-se à instalação e ao funcionamento da biblioteca
pública do município beneficiado.
Art. 2 - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao

patrimônio do Estado, se, no prazo máximo de 3 (trás) anos a
contar da data da publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de maio de 1993.
João Batista
Justificação: Visa o projeto ao reaproveitamento do imóvel

em questão, uma vez que o terreno e o prédio nele construido
não vêm sendo utilizados para o fim inicialmente proposto,
qual seja, o funcionamento do fórum da comarca, mesmo
porque, recentemente, foi construido novo prédio para o
fórum de Canápolis, em outro terreno, doado pelo município
ao Estado para essa finalidade.
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Assim, nada mais justo do que propor tal doação em favor do
Municipio de Canápolis, com o objetivo de reaproveitar c
dito imóvel para a instalação e o funcionamento da
biblioteca pública municipal.
Contamos, pois, com o apoio dos nobres pares nesta egrégia

Assembléia à aprovação do projeto em apreço.
- 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 1.368/93
Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de seringas

descartáveis em campanhas públicas de vacinação em massa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - E obrigatório, em todo o Estado de Minas Gerais,

o uso de seringas descartáveis em:
- campanhas públicas de vacinação em massa;

Ir - vacinação individualizada nos centros de saúde, postos
de saúde, prontos-socorros públicos, postinhos, etc.;
III - vacinação ou injeção em farmácias, hospitais,

drogarias e pronto-socorro particular ou público.
Art. 2 - E proibido:

- o uso de seringas de vidro ferventáveis;
II - o uso de revólver de pressão em qualquer tipo de

vacinação;
III - o uso de seringas plásticas que não estejam

devidamente guardadas em embalagens invioláveis.
Parágrafo único - A abertura das embalagens das seringas

descartáveis deverá ser feita no exato momento da aplicação
do medicamento indicado, ã vista do indivíduo a ser
medicado.
Art. 3g - Poderá o Executivo expedir normas complementares

à execução desta lei-
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de maio de 1993.
João Batista
Justificação: Não estamos polemizando em assunto sobre o

qual já se polemizou, mas buscamos a igualdade de tratamento
para o povo mineiro em relação a paulistas, paranaenses e
outros irmãos brasileiros, que já se acostumaram a um
tratamento especial, em se tratando de saúde, muito mais
como prevenção do risco que como justificação da quase
impossibilidade de um contágio.
Estamos vivendo o amargor das muitas revoluções sociais: a
revolução sexual, a revolução religiosa, a revolução médica
e a revolução maior, a do comportamento, que nos impele a
repensar conceitos e dogmas, refletir sobre acontecimentos e
casos veridicos que, contados, pareceriam inacreditáveis,
mas, presenciados, denotam o desespero de pais, irmãos,
amigos e sociedade.
A mais assombrosa das doenças, a AIOS, espreita cada um de
nós, esperando um passo em falso para surpreender-nos e
sacudir-nos com as mais variadas formas de sintomas
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negativos da saúde humana: diarréia, fraqueza, dores, anemia
profunda, cegueira, pneumonia, bronquite, etc- Ressalte-se
que os doutores da medicina não garantem por que meios é a
doença transmissível, mas eles mesmos procuram garantir-se,
usando luvas, máscaras e outros apetrechos de segurança
individual, que, certamente, não são usados por todas as
pessoas que labutam no dia-a-dia com doenças as mais

variadas.
Temos em nós que a prevenção, mesmo para o quase impossível
de se prevenir, é necessária, pois injusto seria fazer com
que a população corresse risco de contágio de uma doença
incurável, terrível, fatal e rápida em sua manifestação.
O uso, ainda hoje, dos revólveres para a aplicação de
vacinas e das seringas de vidro ferventáveis como forma de
esterilização é o cúmulo do desrespeito com a vida do
cidadão mineiro e, principalmente, a caracterização do abuso
administrativo em relação à saúde pública do Estado. O
revólver como instrumento de vacinação em massa é a dor de
cabeça para aqueles que se preocupam com a AIDS, pois,

embora pareça eficaz e inócua, a aplicação demora centésimos
de segundo e, nela, libera o corpo ínfima quantidade de
sangue, que, permanecendo no revólver, será introduzido em
outro corpo. Certamente, se o primeiro for portador do vírus
da AIOS, o seguinte será contaminado.
A nossa proposta é um compromisso com os pais de que seus
filhos não serão contaminados quando das vacinações,
necessárias e benfazejas; é um compromisso com os filhos de
que seus pais não os perderão, e que estes não perderão
aqueles, os amigos, os irmãos, a saúde, a vida. Não deve ser
instrumento de morte o instrumento que deve garantir a vida.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.369193
Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal
com sede no Município de Estrela do Indaiá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criada, sob o regime de concessão do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, a linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo com sede no Município de Estrela do
Indaiá, ligando esse município ao de Belo Horizonte.
Art. 2g - Os editais de concorrência para a exploração da
linha rodoviária intermunicipal a que se refere o art. lg
deverão efetivar-se no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data da promulgação 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. 4 de maio de 1993.
Jaime Martins
Justificação: Estrela do Indaiá é um dos municípios de
nosso Estado que se está expandindo muito. Possui intensos
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movimentos comercial e social, além do fato de que sua rica
produção agropecuária e sua exploração de recursos naturais
têm significativo valor econômico.
Objetiva-se, portanto, com este projeto de lei, a criação

de uma linha de ônibus que permita melhor e mais rápida
ligação de Estrela do Indaiá com a Capital, pois aquele
município está sendo prejudicado exatamente pela falta de
linhas regulares de transporte coletivo. Na inexistência
dessas, os trabalhadores daquela próspera cidade se sentem
na obrigação de utilizar outras formas de transporte para se
deslocarem até a Capital.
Criando-se a linha mencionada neste projeto de lei, sem
dúvida Estrela do Indaiã terá melhores condições de
desenvolvimento, projetando-se entre os municípios que mais
deslancham na direção do progresso, em nosso Estado.
A exemplo de outras iniciativas de mesma natureza, contamos

com o apoio de nossos pares á aprovação deste projeto.
- 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 1.370193
Declara de utilidade pública a Associação Perdoense dos

Deficientes Físicos, com sede no Município de Perdões.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Perdoense dos Deficientes Físicos, com sede no Município de
Perdões.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de maio de 1993.
Aílton Vilela
Justificação: A entidade em apreço é uma associação civil

sem fins lucrativos e com personalidade jurídica de direito
privado, de caráter filantrópico e de duração ilimitada.
O objetivo da associação é: congregar, em nível municipal

ou regional, pessoas portadoras de deficiência; estudar e
organizar manifestações e reivindicações para promover a
melhoria das prestações de serviços públicos e particulares,
buscar benefícios sociais, na aplicação dos direitos cívicos
e o reconhecimento do exercício da cidadania plena das
pessoas portadoras de deficiências; desenvolver programas de
conscientização de seus associados e da comunidade em geral
sobre questões de ordem socioeconõmica e cultural; promover
e realizar atividades de aprimoramento físico,
socioeconômico, intelectual, cientifico; e incentivar
relações de cooperação mútua e estabelecer o intercâmbio
entre as associações afins.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do arU 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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Ng 4.274/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
faça apelo ao Secretário da Saúde a fim de que sejam
destinados equipamentos ao laboratório de análises clinicas
do Município de Morro da Garça (- A Comissão de Saúde e Ação
Social.)
Ng 4.275/93, do Deputado Roberto Amaral, em que pede seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os
funcionários da Assembléia Legislativa pela passagem do Dia
do Trabalho.
NO 4.276/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
DER-MG pela passagem de seu 470 aniversário. (- Distribuí-
dos à Comissão de Administação Pública.)
Ng 4.277/93, do Deputado José Milítão, pedindo se encaminhe
oficio ao Secretário da Fazenda a fim de que determine
estudos visando a que o Estado de Minas Gerais seja
autorizado a reduzir a base de cálculo do ICMS nas saídas
internas de mercadorias que enumera. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)
Ng 4.278/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando o

encaminhamento de oficio à diretoria da FAPEMIG a fim de que
sejam prestados os esclarecimentos que relaciona. (- A Mesa
da Assembléia.)
No 4.279/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
remetido oficio ao Governador do Estado para que determine
Providências objetivando alienar, em leilão público, a frota
de veículos automotores inserviveis para o serviço público
estadual. (- A Comissão de Administração Pública.)
Do Deputado Ronaldo Vasconceilos, em que solicita a
retirada de tramitação do Projeto de Lei ng 276/91.
Do Deputado Roberto Amaral (2), solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei ng
1.186/92 e seja ele apreciado em reunião conjunta das
comissões a que foi distribuído.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
José Militão (2), Geraldo Rezende, Maria Elvira e Dilzon
Melo (2).

Oradores Inscritos
- Os Deputados Geraldo Rezende, José Militão, Roberto
Carvalho, Bené Guedes, Wilson Pires e Raul Messias proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.

Za PARTE (ORDEM DO DIA)4 Fase
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à la parte, a
Presidência passa à 2c2 parte da reunião, com a 1ü 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
Maria Elvira - afastamento do território nacional, sem ónus
para o Governo, por indicação do IPRA, para participar de
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reunião na África do Sul, no período de 3 a 13 de maio de
1993; Geraldo Rezende - passagem do 34Q aniversário da Rádio
Globo Cultura, ocorrido no dia 2 do corrente (Ciente.
Publique-se.); Dilzon Melo (2) - falecimento do Sr. Antônio
Quintino da Silva, ex-Prefeito da cidade de Fama, no Sul de
Minas, e do Sr. Alvisi Massa, em Varginha; José Militão (2)
- falecimento do Sr. Jair Miranda, em Porteirinha, e do Sr.
Lázaro Meirelles, em Sorja da Mata (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetidos a discussão e a votação, nos termos
regimentais, são aprovados, em redação final, cada um por
sua vez, os Projetos de Lei ngs 1.251 e 1.322/93.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ronaldo
Vasconcel los em que solicita, nos termos regimentais, seja
retirado de tramitação o Projeto de Lei nQ 276/91, que
declara de utilidade pública a Associação de Escoteiros
Mirins Caio Martins. Ciente. Ao Departamento de Comissões.
Requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no
prazo de 120 dias, apurar envolvimento de policiais ligados
á Sa Delegacia Regional de Policia, de Governador Valadares,
na formação de quadrilhas. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso 20 do art. 244 do
Regimento Interno.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelo Deputado Roberto Amaral (2) - reunião
conjunta das comissões para apreciação do Projeto de Lei ng
1.186/92 e regime de urgência para a tramitação do Projeto
de Lei nQ 1.186/92, da Procuradoria-Geral de Justiça.
Requerimento nQ 3.834/93, do Deputado Ermano Batista,

pleiteando seja encaminhado ao Secretário da Fazenda oficio
em que se solicitem Informações referentes ao cumprimento,
pelo Estado, dos dispositivos constitucionais relativos ao
beneficio da pensão por morte de servidor. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento, com a
Emenda nQ 1, que apresenta. Em votação, o requerimento,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada.
Requerimento nQ 3.972/93, do Deputado Roberto Carvalho, em
que solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de
Justiça pedido de informações sobre o andamento dos
processos relativos a irregularidades praticadas no Estado,
no período que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela sua
aprovação, 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.
Requerimento ng 4.075/93, do Deputado Ivo José, solicitando

seja enviado á Empresa Minas Gerais Administração e Serviços
S.A. pedido de informações sobre o passivo trabalhista atual
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da empresa, o número de contratos em execução realizados com
órgãos do Governo do Estado, bem como o número e as funções
dos empregados envolvidos nos contratos em execução. A Mesa
da Assembléia opina pela sua aprovação. 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 - Discussão, no 2o turno, do Projeto de
Resolução nQ 1.212/92, da Mesa da Assembléia, que dá a
denominação de Ulysses Guimarães à Tribuna Popular da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido no l Q turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscr i tos . Encerra-se a discussão.
Os Deputados Alvaro Antônio, Marcos Helênio, José Renato,
Antônio Fuzatto e Roberto Carvalho, encaminhando a votação,
proferem discursos, que serão publicados em outra edição-
0 Sr. Presidente (Deputado José Militão) - Não há outros
oradores inscritos. Em votação, o projeto. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, no 2Q turno, o Projeto de
Resolução no 1.212/92, na forma do vencido no lQ turno. A
Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a presente reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, 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 55a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e trinta minutos do dia treze de abril de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cõssimo Freitas, Francisco Ramalho,
Elisa Alves, Gilmar Machado e Ambrósio Pinto, membros da
comissão supracitada. Está presente também o Deputado Jorge
Eduardo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Cássimo Freitas, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Ambrõsio Pinto 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 distribui as proposições aos membros da
comissão. Nesta oportunidade, o Presidente, tendo que se
ausentar, passa a Presidência ao Deputado Francisco Ramalho.
O Presidente, Deputado Francisco Ramalho, prossegue a 2a
parte da reunião com a discussão e a votação de parecer
sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário da Assem-
bléia. 0 Deputado Ambrósio Pinto, Relator do Projeto de Lei
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flQ 1.034/92, emite parecer pela aprovação do projeto com a
Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no lg
turno. Na fase de discussão, o Deputado Gilmar Machado
solicita vista do projeto, a qual é deferida pelo
Presidente. Na seqüência dos trabalhos, passa-se à discussão
e á votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. São discutidos, cada um por sua vez,
os Projetos de Lei ns 1-155/92, no lg turno, com parecer
favorável do Relator, Gilmar Machado; 1.160 e 1.194/92,
ambos no 1Q turno, com pareceres favoráveis do Relator,
Francisco Ramalho; e 1.183/92, no lQ turno, com parecer
favorável do Relator, Ambrósio Pinto. Colocadas em votação,
cada uma por sua vez, são essas proposições aprovadas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos membros desta comissão, convoca-os para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Cõssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Gilmar

Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Ng 27192

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia e tendo como
primeiro signatário o Deputado José Militão, a proposição
em epigrafe objetiva acrescentar um parágrafo ao art. 36 da
Constituição do Estado, que dispõe sobre o servidor público
aposentado.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 3/7/92, a

matéria ficou em poder da Mesa durante o prazo legal, para
receber emendas, nos termos regimentais.
Esgotado o prazo sem que recebesse emenda, a proposta foi

encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer,
conforme dispõe o art. 210 do Regimento Interno-

Fundamentação
A proposta em tela tem por objetivo acrescentar parágrafo
ao aru 36 da Constituição do Estado, o qual versa sobre o
servidor público aposentado.
A proposição pretende criar uma regra geral para o
pagamento de gratificação de cunho variável aos servidores
aposentados, estabelecendo que, quando esta for auferida por
servidores em atividade de uma mesma classe será paga
àqueles pela média mensal dos valores percebidos por estes
últimos.
Â matéria tem fulcro no art. 64, 1, da Carta política

mineira, que prescreve:
"Art. 64 - A Constituição pode ser emendada por proposta:
- de, no mínimo, um terço dos membros da Assembléia

Legislativa".
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Tal dispositivo foi reproduzido pelo art. 208, 1, do
Regimento Interno, em harmonia com o art. 60, 1, da Carta
Federal de 1988. Sob esse aspecto, a proposição atende aos
ditames da legislação vigente, pois vem subscrita por mais
de 1/3 dos Deputados mineiros.
Como se pode observar, a proposição em tela tem por

objetivo a correção de uma injustiça cometida contra alguns
servidores aposentados da administração fazendária que
percebem proventos de forma diferenciada, tendo como único
fundamento a data de sua aposentadoria.
Mesmo sendo inconstitucional tal situação e justos os fins
da proposição, não pode esta permanecer com sua redação
original nem ser inserida no art. 36 da Constituição
Estadual, referente aos servidores aposentados.
Como se vê, ela atingirá indistintamente todos os
servidores inativos dos três Poderes do Estado, cujos pares
da mesma classe na ativa recebam gratificação de cunho
variável
0 sentido de tal expressão. "gratificação de caráter

variável", é amplo e abrange qualquer gratificação que ainda
não tenha sido incorporada ao patrimônio do servidor, ou
seja, sobre a qual ainda não tenha adquirido direito.
Assim, o uso da expressão traria repercussões
imprevisíveis, certamente com prejuízo para a administração
pública.
Entendemos, desse modo, necessária uma alteração no

conteúdo da proposta, com o objetivo de especificar e de
delimitar o seu campo de abrangência.
E forçoso, também, o seu deslocamento para o Titulo V da

Constituição do Estado, o qual, por tratar das disposições
gerais, constitui o lugar apropriado à inserção de um
dispositivo dessa natureza.
Assim, propomos o Substitutivo ng 1, que tem por objetivo
concretizar as correções e as adaptações acima referidas,
nos termos transcritos na conclusão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição ng 27/92, na forma do Substitutivo
ng 1, que passamos a transcrever.

SUBSTITUTIVO PIQ 1
Dispõe sobre o pagamento de vantagem pecuniária paga com
base no desempenho ou na produtividade a servidor aposentado
da administração fazendária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Acrescente-se ao Titulo V da Constituição do
Estado, onde convier, o seguinte artigo:
"Art . .... - Ao servidor integrante da administração

fazendária, havendo previsão legal de incorporação nos
proventos da aposentadoria, de vantagem pecuniária, paga com
base no desempenho ou na produtividade, fica assegurado,
quando na inatividade, o direito ao recebimento do valor
correspondente à média mensal dos valores percebidos pelos
servidores de sua classe em atividade, apurado com base no
penúltimo trimestre.".
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Art. 2o - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.,
Jorge Hannas. Presidente - Wanderley Ávila, Relator - José

Leandro - José Renato - João Marques - Francisco Ramalho -
Wilson Pires - Alvaro Antônio.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.081192

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Maria Pinto, o Projeto de Lei
ng 1.081/92 tem por escopo dar a denominação de Escola
Estadual Professor Geraldo Alves Dias à Escola Estadual de
Paulistas, no Municipio de Esmeraldas.
Publicado em 10/10/92, foi o projeto encaminhado a esta
comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Cumprida a
diligência solicitada pelo Relator da matéria à Secretaria
da Educação, a matéria retorna a este órgão técnico para
receber parecer.

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

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.081/92.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.107/92
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.107/92, do Deputado Glycon Terra
Pinto, visa a declarar de utilidade pública a Obra Social
Beneficente da Igreja Missionária Cristo Voltará, com sede
no Município de Contagem.
Publicada em 31/10/92, vem a proposição a esta comissão

para receber parecer preliminar, nos termos do art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de matéria regulamentada pela Lei nQ 5.830, de
1971, que contêm os requisitos indispensáveis à declaração
de utilidade pública de entidades.
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A entidade em apreço atende a todas as exigências da
supracitada lei, tendo em vista a documentação juntada ao
processo.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.107/92, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.133/92
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.133/92, de autoria do Deputado Márcio
Miranda, tem como objetivo estabelecer normas para a
instalação, operação e controle de materiais e equipamentos
que emitem radiações nucleares ou eletromagnéticas.
Publicado em 12/11/92, veio o projeto a esta comissão para
receber parecer preliminar, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta apresentada pelo parlamentar, não obstante o
mais alto interesse no tocante á preservação da vida e do
meio ambiente, esbarra em óbices de natureza constitucional.
A Carta de 1988, seguindo a mesma orientação da
Constituição de 1969, centralizou todas as decisões sobre
atividades nucleares de qualquer natureza, atribuindo
competência executiva e legislativa à União, conforme se
depreende do referido texto, a saber:
"Art 21 - Compete à União:

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a
pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a
industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus
derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:
a) toda atividade nuclear em território nacional somente
será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do
Congresso Nacional
b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a

utilização de radioisótopos para pesquisa e usos medicinais,
agrícolas, industriais e atividades análogas;";
"Art 177 - Constituem monopólio da União:

V - a pesquisa, a lavra, o ' enriquecimento,
reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios
e minerais nucleares e seus derivados,

lo - O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e
resultados decorrentes das atividades nele mencionadas,
sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de
participação, em espécie ou em valor, na exploração de
jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no
art. 20, § l
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§ 2g - A lei disporá sobre o transporte e a utilização de
materiais radioativos no território nacional.".
Sob a ótica da competência legislativa, vale transcrever o
disposto no art. 22. XXVI. do mesmo diploma legal antes
mencionado, In verbis":
"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza.".
Encontra-se em vigor a Lei Federal ng 7.781, de 27/6/89,
que atribui competência à Comissão Nacional de Energia
Nuclear - CNEN - para baixar diretrizes especificas para
radioproteção e segurança nuclear, atividades científico-
tecnológicas, industriais e demais aplicações nucleares.
Vale ressaltar que compete ainda à referida comissão
expedir regulamentos e normas de segurança e proteção ao
uso, transporte, manuseio, bem como fiscalizar a produção e
o comércio de materiais nucleares.
E bastante nítida a centralização das decisões no campo da

energia nuclear, como reflexo da mentalidade implementada no
Pais pelos seguidos governos militares.
A matéria, nas últimas décadas, tem sido focalizada sob a
ática da segurança nacional, em detrimento da proteção à
vida e ao meio ambiente.
A inércia do poder público federal no sentido de se
adotarem providências que verdadeiramente se traduzam em
proteção ao nosso "habitat" tem levado diversos Estados a
empreenderem medidas efetivas, procurando situar o problema
dentro de uma legislação rigorosa e que realmente atenda aos
anseios da população.
Entretanto, tais procedimentos não têm encontrado respaldo
no Poder Judiciário, exatamente pela falta da competência
estadual para legislar sobre o tema.
A Constituição gaúcha, segundo o disposto em seu art. 257,
procura impedir o transporte e o depósito de materiais
nucleares naquele Estado.
Já a Carta de Santa Catarina, em seu art. 185, dispõe sobre

autorização prévia da Assembléia Legislativa, ratificada por
manifestação popular, para a implantação de instalações
industriais destinadas à produção de energia nuclear em seu
território.
Ambos os dispositivos, contudo, foram contestados em ações

diretas de inconstitucionalidade.
O Supremo Tribunal Federal, ao manifestar-se sobre o pedido

de liminar, considerou a matéria e os fundamentos da ação
como "de inequívoca plausibilidade jurídica".
As restrições oriundas da Carta da República impedem-nos de

manifestar-nos pela constitucionalidade do projeto.
Entretanto, os procedimentos nele previstos, se
implementados, representariam um grande passo, com medidas
que sem dúvida evitariam acidentes e transtornos à
população, em vista da negligência, ineficiência e Inércia
do poder público federal
As limitações impostas aos Estados que se preocupam em dar
uma solução definitiva ao problema sugerem, portanto, melhor
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análise da matéria, quando da revisão do texto
constitucional.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela inconstitucionalidade

do Projeto de Lei nQ 1.133/92.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.142/92
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Bernardo
Rubinger, propõe seja dada a denominação de Escola Estadual
Professor Antônio Gomes Moreira à Escola Estadual de Joaima.
Publicada em 19/11/92, foi a matéria enviada a esta

comissão para exame preliminar, nos termos regimentais,
tendo sido baixada em diligência à Secretaria de Estado da
Educação, por solicitação do Relator.
Por meio do Oficio ng 0144/93, aquela Pasta pronunciou-se,
informando que a referida escola não possui denominação
oficial; após o quê, reuniu-se a comissão para exarar o
presente parecer.

Fundamentação
A Lei no 5.378. de 13/12/69, modificada pela Lei ng 7.621,
de 13/12/79, estabelece que a escolha de denominação para
próprios públicos deve recair em nomes de pessoas falecidas,
de notórias qualidades. Dispõe, ainda, a referida lei que no
município não poderá haver outro prédio público com igual
denominação.
Por estar a proposição em estudo de conformidade com as

formalidades legais, nada há que impeça sua normal
tramitação. -

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.142/92.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Antõnio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Antônio Fuaatto - Antõnio Pinheiro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.149/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do
Estado, propõe a permuta de imóvel estadual por imóvel de
propriedade do Município de rpatinga, para fins de
construção do edifício do fórum local.
Publicado em 19/11/92, foi o projeto enviado a esta
comissão para exame preliminar, nos termos regimentais,
tendo sido baixado em diligência ao autor e ao Prefeito
Municipal de rpatinga.
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Por meio do Oficio ng 060/93-GP, o Prefeito Municipal de
Ipatinga encaminhou as certidões atualizadas do registro dos
imóveis objeto da permuta.

Fundamentação
Pela documentação que instrui o projeto, constata-se que

ela é fidedigna em face da autenticação.
No âmbito constitucional do Estado, o f lQ do art. 18, c/c

o art. 61, XV, dispõe sobre a necessidade de autorização
legislativa para a permuta de imóvel do Estado com os
municípios.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.149/92.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
António Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

António Fuzatto - António Pinheiro.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.194/92
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
o projeto de lei em epígrafe, do Deputado Reinaldo Lima,
pretende declarar de utilidade pública a Associação
Esportiva Oriente, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovada no 1Q turno, em sua forma original, a proposição
retorna a esta comissão, para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O objetivo da entidade é difundir o civismo e a cultura

física, em especial a prática do futebol de caráter amador,
entre seus sócios e prepará-los para participar de todas as
modalidades e categorias do esporte especializado.
As atividades desenvolvidas pela entidade evidenciam seu

compromisso com interesses socialmente relevantes e a tornam
merecedora da declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.194/92, no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.222193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Miranda, o Projeto de Lei n
1.222/92objetiva criar o sistema itinerante de assistência
médica à população infanto-juvenil escolar do Estado.
Publicada em 18/2/93, foi a proposição distribuída a esta

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

Fundamentação
O atendimento à saúde, no Estado de Minas Gerais, por força

do disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal, e nos
arts. 188 e seguintes da Constituição mineira, vem sendo
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feito de forma integrada, seguindo a orientação contida na
Lei Federal ng 8.080, de 19/9/90, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências.
Especificamente quanto á população infanto-juvenil de que
trata o projeto, vale citar, ainda, o disposto no art. 11 da
Lei nQ 8.069, de 13/7/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), a saber:
"Art. 11 - E assegurado atendimento médico á criança e ao

adolescente, através do Sistema único de Saúde, garantido o
acesso universal e igualitário ás ações e serviços para
promoção, proteção e recuperação da saúde".
O Sistema único de Saúde, prestando atendimento de forma
hierarquizada, em obediência aos princípios previamente
adotados pelas normas anteriormente mencionadas, atinge
todas as camadas da população, incluindo aquelas que o
parlamentar pretende alcançar com a proposta em tela.
Ainda que admitida a hipótese de se implantar um programa
de atendimento á comunidade escolar pela via legislativa,
depararíamos com óbices quanto á competência e quanto à
iniciativa da proposta, uma vez que ao legislador cabe
apenas a produção de normas gerais sobre a matéria, o que
não é o caso do projeto que está sendo discutido.
Com efeito, as funções administrativas decorrentes da
implantação de proposta dessa natureza são próprias do
Executivo, competindo ao Governador do Estado a organização
das atividades daquele Poder, conforme dispõe o art. 90,
XIV, da Constituição mineira.
A medida que o Poder Legislativo abraça a prerrogativa de
exercer atividades de natureza meramente executiva, como è o
caso, verifica-se o comprometimento do seu poder
fiscalizador, constitucionalmente assegurado. Tal
superposição de atividades fere a autonomia e a in-
dependência dos Poderes de que trata o art. 6g da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei nQ 1.222/93.
Sala das Comissões. 4 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira. Relator -
Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.229193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

0 Projeto de Lei nQ 1.229/93, da Deputada Maria Elvira,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comercial de Minas, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado, 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
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A documentação juntada ao processo encontra-se em
consonância com as exigências da Lei nQ 5830, 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 n
1.229/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.292193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Antônio Fuzatto,

propõe seja declarada de utilidade pública a Casa de Cultura
de Capelinha, com sede no Município de Capelinha.
Publicada em 1Q/4/93, vem a proposição a esta comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 103, V. "a o , do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Casa de Cultura de Capelinha, com sede no Município de
Capelinha, foi fundada em 29/9/85 como entidade sem fins
lucrativos, destinada a incentivar atividades culturais
naquela comunidade, propugnando pela defesa de seu
patrimônio histórico, artístico e cultural.
A instituição é dirigida por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos, tendo a
documentação apresentada sido achada de conformidade com o
que dispõe a lei.
Não há, portanto, impedimentos de natureza legal á normal

tramitação da matéria.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.292/93.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Antônio Fuzatto - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.299/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epigrafe, do Deputado Roberto Amaral
pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Cândido Gonçalves da Cruz, com sede no Distrito
de São Pedro do Jequitinhonha. Município de Jequitinhonha.
Publicada em 14/4/93, vem a proposição a esta comissão para

exame preliminar, conforme dispõe o art. 103. V. "a", c/c o
art 104, 1, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em estudo é pessoa jurídica. funciona há mais de

dois anos, e sua diretoria é composta de cargos ocupados por



107

pessoas idôneas, que os exercem sem remuneração de qualquer
espécie.
Dessa forma, não há impedimento de natureza legal à

aprovação da matéria em exame.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
1.299/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, abaixo transcrita,
a qual lhe corrige imperfeição formal.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se o art. 3o, com a seguinte redação:
"Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.".
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Antônio Fuzatto - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.320/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Harmonia V no 1.625, com sede no Município de João
Mon 1 evade.
Publicada em 7/4/93, vem a proposição a esta comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 103, V, 'a", c/c o art.
104, 1, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
A Loja Maçônica Harmonia V nQ 1-625 é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, voltada à promoção da educação, da
cultura e do aperfeiçoamento morai de seus filiados.
Fundada há mais de dois anos, a entidade em apreço é
dirigida por pessoas idóneas, que não recebem remuneração
pelo exercício de seus cargos, não havendo, portanto,
impedimento legal que obste a aprovação da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.320/93. no lQ turno.
Sala das Comissões. 4 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.328193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
epigrafe propõe seja declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Esperança do Vale nQ 15, com sede no Municipio de
Itamarandiba.
Publicada em 8/4/93, vem a proposição a esta comissão para

exame preliminar, de conformidade com as disposições do art.
103, V, "a", c/c o art. 104. 1. "a", ambos do Regimento
interno.

Fundamentação



108

A Loja Maçônica Esperança do Vale ng 15 foi fundada em
2/11/88 como uma entidade de natureza filantrópica, Que tem
como finalidade promover o crescimento espiritual do homem e
sua perfeita integração à sociedade. Sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, declaradas como tal pela
autoridade competente, e que não recebem remuneração pelos
cargos que exercem.
Não se encontraram, portanto, impedimentos legais á normal
tramitação da matéria. Entretanto, tendo em vista o
aprimoramento da proposição no tocante à técnica
legislativa, apresentamos o Substitutivo ng 1, transcrito a
seguir.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade. -pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.328/93, na forma do Substitutivo nQ 1.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.328/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança do

Vale nQ 15, com sede no Município de Itamarandiba
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Esperança do Vale ng 15, com sede no Município de
1 t amarand i ba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.331/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Maria Olivia, propõe
seja declarado de utilidade pública o Lar da Criança Allan
Kardec, com sede no Município de Monte Santo de Minas.
Publicada em 13/4/93, vem a proposição a esta comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 103, V, "a" c/c o
art. 104, 1, "a", ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar da Criança Allan Kardec, com sede em Monte Santo de
Minas, é uma entidade sem fins lucrativos, cuja principal
finalidade é acolher crianças do sexo masculino, órfãs ou
abandonadas, e para elas fornecer abrigo, educação e
formação profissional, enquanto menores, providenciando
colocação para os que atingem a maioridade.
Fundada há mais de dois anos e dirigida por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo desempenho de suas
funções, a instituição foi considerada apta para ser
declarada de utilidade pública, de conformidade com as
disposições legais. Não há, pois, impedimento à aprovação da
matéria.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.331/93, no 1Q turno.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993
Antônio Júlio. Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 7 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE MAIO DE 1993

Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento
e José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - 1  PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens ngs 342 e 343/93 (Projetos de
Lei ns 1.371 e 1.372/93, respectivamente) e Ofícios do n
51 ao 63/93, do Governador do Estado - Ofícios diversos -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do ng 1.373 ao
1.377/93 - Requerimentos do no 4280 a 4-284/93 -
Requerimento do Deputado Ermano Batista - Comunicações;
Comunicações da Comissão de Agropecuária e do Deputado
Wanderley Ávila - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Marcos Helênio e Raul Messias; discurso e questão
de ordem do Deputado Gilmar Machado; discurso e questão de
ordem do Deputado Roberto Carvalho; discursos dos Deputados
Antônio Fuzatto e Ivo José - Questão de Ordem - 2g PARTE
(ORDEM DO DIA): 1? FASE: Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimento do Deputado
Emano Batista; encaminhamento ao Departamento de Comissões
Requerimento ng 4.123/93; discurso do Deputado Wanderley

Ávila; aprovação, com a Emenda ng 1 - Requerimento n
4.130/93; aprovação - Requerimento ng 4.131/93; aprovação,
com as Emendas nos 1 e 2 - 2g Fase: Discussão e votação de
proposições; Votação, no lg turno, do Projeto de Lei ng
192/91; questões de ordem; chamada para recomposição de
quorum' - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

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

José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Rémolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ajaimar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Dilzon Meio -
Eduardo Brás - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- Ivo José - Jaime Martins - Jorge Hannas - José Braga -
José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helénio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.



"E
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - 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)
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições -

Correspondência
- O Deputado Baldonedo Napoleão, lg-Secretário ad hoc", lê

a seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 342/93'

Belo Horizonte, 4 de maio de 1993.
Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza a abertura de crédito especial em
favor da TV Minas-Cultural e Educativa, para o fim que
menciona.
D crédito especial de que trata o projeto encaminhado
destina-se ao pagamento do compromisso assumido pela TV
Minas-Cultural e Educativa com o parcelamento de sua divida
junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS,
relativa a exercícios anteriores.
Por se tratar de matéria urgente, solicito a Vossa

Excelência que o projeto de lei seja apreciado de acordo com
o disposto no artigo 69, f lg, da Constituição do Estado.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de

elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NO 1.371193 -
Autoriza a abertura de crédito especial em favor da
Fundação TV Minas-Cultural e Educativa, para o fim que
menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

especial no valor de até Cr$2.800.000.000,00 (dois bilhões e
oitocentos milhões de cruzeiros) em favor da Fundação TV
Minas-Cultural e Educativa, para atender a despesas de
exercícios anteriores.
Art. 2g - Para acorrer às despesas autorizadas no artigo

anterior, serão utilizados recursos decorrentes da anulação,
até o valor do crédito, da Dotação Orçamentária
1991.99999999.999.5000-60 - Reserva de Contingência,
referentes à parcela que, em virtude do veto parcial oposto
à Proposição de Lei no 11.822, ficaram sem despesas
correspondentes e passaram a integrar a referida dotação.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.'
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 216, c/c o art. 220, do Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
"MENSAGEM Ng 343/93

Belo Horizonte, 4 de maio de 1993.
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o Incluso Projeto de
Lei que cria estabelecimentos penitenciários na estrutura da
Secretaria de Estado da Justiça e dá outras providências.
A medida proposta, a par de criar as unidades

penitenciárias, estabelece também a sua estrutura orgânica,
além de cuidar, ainda, da criação dos cargos de provimento
efetivo e em comissão necessários ao atendimento do seu
pleno funcionamento, ressaltando, na oportunidade, que as
obras de construção estão concluídas, restando a providência
formal que ora encaminho para a instalação definitiva dos
estabelecimentos penais.
Cuida o Projeto, ainda, de atribuir denominação especial
aos estabelecimentos penais ora criados, homenageando
postumamente dois ilustres homens públicos mineiros: o
Deputado Dênio Moreira de Carvalho e o Desembargador
Agostinho de Oliveira Júnior, que tiveram destacada presença
nas suas áreas de atuação, com inestimáveis serviços
prestados no Estado de Minas Gerais.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua à matéria a
tramitação em regime de urgência, de flue trata o artigo 69
da Constituição do Estado, apresento-lhe a expressão do meu
alto apreço e consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. -

PROJETO DE LEI NQ 1.372193
Cria estabelecimentos penitenciários na estrutura da

Secretaria de Estado da Justiça e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Ficam criadas na estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Justiça, subordinadas á Superintendência de
Organização Penitenciária, 2 (duas) penitenciárias, uma
sediada no Município de Unai e outra no de Ipaba, neste
Estado.
§ lg - Os estabelecimentos penitenciários de Que trata este

artigo têm por finalidade recolher e manter sentenciados á
pena privativa da liberdade, do sexo masculino,
proporcionando-lhes, mediante tratamento penitenciário,
condições de reintegração á família e á sociedade.
# 2g - As penitenciárias criadas nesta Lei têm a

denominação de "Agostinho de Oliveira Júnior", a de Unai, e
de "Dênio Moreira de Carvalho", a de Ipaba.
Art. 2g - As unidades penitenciárias de que trata o artigo

anterior têm a seguinte estrutura:
- Diretoria de Administração e Finanças;

I.a - Divisão de Administração;
I.b - Divisão de Finanças;
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II - Diretoria de Segurança;
III - Diretoria de Reeducação e Reabilitação do

Sentenciado;
IIt.a - Divisão de Assistência ao Sentenciado;
IIt.b - Divisão de Diagnóstico e Classificação;
IIt.c - Divisão de Profissionalização e Produção.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 3g - Para atender ao disposto nesta Lei, ficam criados
nos Anexos 1 e III do Quadro Permanente, a que se refere o
Decreto ng 16.409, de 10 de julho de 1974, os cargos de
provimento em comissão e efetivo constantes,
respectivamente, dos Anexos 1 e II desta Lei, destinados ao
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da
Justiça.
Parágrafo único - A classe de Guarda de Presidio, código
NE-08, passa a denominar-se Guarda Penitenciário, código PG-
18, símbolo QP-18, do Grupo de Nível de lg Grau de
Escolaridade, do Anexo 1 do Decreto ng 16.409, de 10 de
julho de 1974, ressalvada a situação dos atuais ocupantes,
ficando a composição numérica da classe acrescida dos cargos
novos previstos no Anexo II desta Lei.
Art. 4g - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de cr$8.635.889.920,00 (oito bilhões, seiscentos e
trinta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e
novecentos e vinte cruzeiros), observado o disposto no
artigo 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.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário."
(- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Administração Pública e Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 200 do Regimento
Interno.)
( - Publicado de acordo como texto original.
(*t - Os anexos mencionados foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 7/5/93.)
OFICIaS

Ng 51/93, do Governador do Estado, agradecendo a
comunicação de que esta Casa manteve o veto oposto ao
parágrafo único do art. 2g da Proposição de Lei ng 11.700,
que se converteu na Lei ng 10.942, de 27/11/92.
Ng 52/93, do Governador do Estado, agradecendo a

comunicação de que esta Casa manteve os vetos totais opostos
ás Proposições de Lei ngs 11.766, 11.800 e 11.801.
Ng 53/93, do Governador do Estado, agradecendo a
comunicação de que esta Casa manteve o veto total oposto à
Proposição de Lei ng 11.704.
NQ 54/93, do Governador do Estado, agradecendo a

comunicação de que esta Casa manteve o veto oposto ao inciso
V do art. 2g da Proposição de Lei ng 11.702, que se
converteu na Lei nQ 10.943, de 27/11/92.
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NQ 55/93, do Governador do Estado, agradecendo a
comunicação de que esta Casa manteve o veto total oposto à
Proposição de Lei nQ 11.703.
NQ 56/93, do Governador do Estado, agradecendo a

comunicação de que esta Casa manteve o veto oposto ao § 2g
do art. 16, ao parágrafo único do art. 19, ao 3Q do art.
22, aos arts. 23 e 39, ao 7g do art. 40, e os arts. 44,
48, 49, 50, 51 e 52 da Proposição de Lei nQ 11.707, que se
converteu na Lei flQ 10.961, de 14/12/92.
NQ 57/93, do Governador do Estado, agradecendo a

comunicação de que esta Casa manteve os vetos opostos a
dispositivos da Proposição de Lei flQ 11.822, que se
converteu na Lei flQ 11.043, de 15/1/93.
NQ 58/93, do Governador do Estado, agradecendo a

comunicação de que esta Casa manteve os vetos totais opostos
às Proposições de Lei nos 11.788, 11.815 e 11.806.
NQ 59/93, do Governador do Estado, agradecendo a

comunicação de que esta Casa manteve os vetos totais opostos
ás Proposições de Lei nos 11.799, 11.809 e 11.811.
NQ 60/93, do Governador do Estado, agradecendo a

comunicação de que esta Casa manteve o veto oposto aos arts.
4Q, SQ e 6Q da Proposição de Lei nQ 11.737, que se
converteu na Lei nQ 19.970, de 17/12/92.
NQ 61/93, do Governador do Estado, agradecendo a
comunicação de que esta Casa manteve o veto oposto à
Proposição de Lei nQ 11.764.
NQ 62/93, do Governador do Estado, agradecendo a

comunicação de que esta Casa manteve o veto oposto ao
do art. 18, ao art. 26 e seu parágrafo único, com lQ e 2Q
e aos Incisos 1, II, III, IV e V do art. 27 da Proposição de
Lei nQ 11,784, que se converteu na Lei nQ 10.992, de
29/12/92.
NQ 63/93, do Governador do Estado, agradecendo a

comunicação de que esta Casa manteve o veto oposto aos arts.
3, SQ. 6Q e seus lg, 2g, 7, 8, gQ 10 e 11 e ao Anexo 1
da Proposição de Lei n 11.724 que se converteu na Lei n
10.980, de 22/12/92.
Do Sr. Neif Jabur, Deputado Federal (2), encaminhando cópia

de seus pronunciamentos feitos nos dias 15/4/93 e 28/4/93 em
favor dos produtores de leite e dos Professores da rede
pública estadual, respectivamente. (- Distribuídos, o
primeiro, à Comissão de Agropecuária, e o segundo, à
Comissão de Educação.)
Do Sr. Carlos Alberto Pires e Albuquerque, Chefe do
Gabinete do Ministro das Comunicações, informando que
recebeu correspondência referente a requerimento do Deputado
Reinaldo Lima e que a encaminhou ao setor competente daquele
ministério, para análise e providências cabíveis.
Do Sr. Baltazar Antônio Chaves, Presidente da Câmara

Municipal de Ponte Nova, agradecendo, em nome daquela Casa
Legislativa, a aprovação por esta Assembléia do Projeto de
Lei ng 1.290/93 e de sua emenda.
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Do Sr. Teodoro Saraiva Neto, Prefeito Municipal de Nanuque,
cumprimentando a Mesa da Assembléia pela vitória nas
eleições desta Casa. (- Agradecer.)
Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Vice-DiretorGeral do
DER-MO, informando, com referência ao Projeto de Lei ng
1.190/92, que o trecho da rodovia que liga o Município de
Lagoa Santa ao entroncamento da MO-OlO com a MG-424 não tem
denominação. (- Anexar ao Projeto de Lei flQ 1.190/92.)
Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Vice-Diretor-Geral do
DER-MG, informando, com referência ao Projeto de Lei ng
1.087/92, que a ponte sobre o rio Taquaraçu, localizada no
trecho Santa Luzia-Jabuticatubas, não tem denominação
oficial. (- Anexar ao Projeto de Lei ng 1.087/92.)
Do Sr. José Sinésio de D. Santos, diretor de escola,
solicitando da Casa a remessa de fitas de video e de
publicações contendo informações atualizadas sobre o Estado
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 1.373/93

Declara de utilidade pública a Associação de Amparo aos
Doentes Mentais São João Batista - ASADDM, com sede no
Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista - ASADDM -,
com sede no Município de Caratinga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 1993.
Ermano Batista
Justificação: A Associação de Amparo aos Doentes Mentais
São João Batista - ASADOM - foi fundada em 1983,
inspirada nos princípios e nos ideais de solidariedade
humana, a fim de promover o bem-estar, a proteção e o
ajustamento com a sociedade das pessoas com distúrbios
psíquicos, mentais e espirituais, cooperando com as insti-
tuições de caridade públicas e particulares empenhadas na
educação de doentes mentais e desenvolvendo, por todos os
meios possíveis, a consecução desse ideal.
Durante estes dez anos de existência, a ASADDM tem
procurado cumprir com todo o empenho os compromissos
assumidos e tem obtido resultados altamente gratificantes
para aqueles que se propuseram a levar adiante tão difícil
missão-
Diante do exposto, espero a compreensão de meus pares para

que esta instituição seja declarada de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
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deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.374193
Declara de utilidade pública o Santa Cruz Esporte Clube,

com sede no Municipio de Lagoa Formosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Santa Cruz

Esporte Clube, com sede no Municipio de Lagoa Formosa
Art. Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 1993.
Elmiro Nascimento
Justificação: O Santa Crua Esporte Clube, da cidade de
Lagoa Formosa, funciona como pólo de confraternização em
torno das atividades desportivas e de lazer. Em uma
comunidade carente de maiores recursos no setor, o clube
reúne a população e a motiva de maneira saudável e dinâmica.
A agremiação luta, evidentemente, com a falta de meios
financeiros para desenvolver suas promoções. Ainda assim,
vem funcionando Ininterruptamente desde a sua fundação, em
1956, o que bem comprova o idealismo e a abnegação de seus
dirigentes.
Declarar o clube de utilidade pública irá franquear-lhe as
facilidades previstas em lei, trazendo benefícios diretos a
toda a população de Lagoa Formosa. Recomendo, pois, a
aprovação da presente proposição, na certeza de tratar-se de
matéria de relevante interesse público.
- 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 1.375/93
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Dínamo, com

sede no Município de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Esporte

Clube Dínamo, com sede no Município de São Francisco.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 5 de maio de 1993.
Roberto Amaral
Justificação: O Esporte Clube Dínamo foi fundado em

28/9/79, na cidade de São Francisco, e é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, que tem por finalidade difundir a
cultura física entre seus sócios, sem distinção de sexo,
nacionalidade ou culto religioso, e, por esse meio. promover
o civismo.
Dedica-se, principalmente, á prática do futebol amador, mas

busca, também, incentivar a prática e a competição de outras
modalidades esportivas amadoras especializadas. Realiza,
ainda, eventos e promoções de caráter social e cultural.
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Por se tratar de uma entidade voltada para o
desenvolvimento humanístico e intelectual de seus associados
e de sua comunidade, fundada e dirigida por pessoas idôneas,
de ilibada conduta moral, que não recebem remuneração ou
gratificação pelo exercício de suas funções, esperamos a
aprovação desta Casa para o projeto de lei que apresentamos,
propondo seja a agremiação declarada de utilidade pública.
- 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 1.376/93
Dá a denominação de José Ferraz Caldas à estrada que liga o

Município de Conceição do Rio Verde, passando pelo Distrito
de Águas de Contendas, à Rodovia BR-267.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada José Ferraz Caldas a estrada que
liga o Município de Conceição do Rio Verde, passando pelo
Distrito de Águas de Contendas, à Rodovia BR-267.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 1993.
Aílton Vilela
Justificação: José Ferraz Caldas foi Vereador e Prefeito da
cidade de Caxambu. exerceu três mandatos de Deputado
Estadual, foi Secretário da Justiça e, por fim, Auditor do
Tribunal de Contas de Minas Gerais. Esse grande expoente do
Sul de Minas foi majoritário em quase todos os municípios do
Circuito das Aguas, inclusive de Conceição do Rio Verde, nos
três mandatos que exerceu.
A homenagem a esse inesquecível e ilustre homem público
demanda uma elevação pelos relevantes serviços prestados ao
Estado de Minas Gerais e, seguramente, aos municípios sul-
mineiros. Homem sério, trabalhador, lúcido, capaz e
desprendido, sempre desempenhou com afinco e abnegação o
alto mister que é o de legislar. José Ferraz Caldas, símbolo
de legislador, sempre marcou sua presença, com grande
destaque, nesse parlamento mineiro. Teve sua vida pautada
pela dignidade, pela honradez e pelo espírito humano.
Por isso. Srs. Deputados, nada mais justo do que tomar
emprestado o nome de José Ferraz Caldas para denominar a
rodovia que liga Conceição do Rio Verde, passando pelo
Distrito de Aguas de Contendas, à Rodovia BR-267, perfazendo
o trecho um total de 14km. Acrescento, ainda, que esse é um
desejo de todos aqueles que militam e que residem naquela
região tão próspera.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c O art. 104, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.377193
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Dá a denominação de Arsênio Rodrigues de Souza - Nenzinho -
ao trecho da Rodovia MG-464 que interliga os Municípios de
Sacramento e Conquista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Arsênio Rodrigues de Souza -
Nenzinho - o trecho da Rodovia MG-464 que interliga os
Municípios de Sacramento e Conquista.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 1993.
Anderson Adauto
Justificação: A proposição objetiva homenagear Arsênio
Rodrigues de Souza, cidadão consciencioso e político
atuante.
Nascido em 4/10/34, no Distrito de Guaxima, Município de

Conquista, o homenageado dedicou bons anos de sua vida á
militância política, tendo sido eleito Vereador e, por três
vezes, Prefeito, em sua terra natal. Em virtude do zelo e da
responsabilidade que pautaram o seu trabalho, angariou o
respeito e a admiração dos seus conterrâneos, que o chamavam
carinhosamente de Nenzinho.
Trabalhador incansável em prol dos direitos da sua gente,

saúde, educação e moradia foram metas por ele perseguidas e
defendidas ao longo de sua vida pública.
Vindo a falecer em 21/5/91, Nenzinho deixou saudades em
todos que com ele conviveram. Esperamos, assim, por este
instrumento, perpetuar a lembrança do homem público atuante,
na memória da comunidade conquistense.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 4.280/93, do Deputado Wanderley Ávila. solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Faculdade de Filosofia deDiarnantina pela comemoração de
seus 25 anos de existência. (- A Comissão de Educação.)
NQ 4.281/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas à construção de uma rodovia ligando o
Município de Campina Verde à MG-255, com interseção entre os
Municípios de São Francisco de Sales e Itapagipe.
NO 4.282/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas à recuperação do trecho de estrada vicinal
compreendido entre o Município de Iturama e o Distrito de
Chaveslândia, no Município de Santa Vitória,
NO 4.283/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os
Srs. Afonso Nogueira Soares, Waldemar Martins do Amaral e
Rinaldo Campos Soares pela outorga dos títulos de "Mérito
Industrial" e de "Industrial do ANO- 1993', que lhes serão
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concedidos pela FIEMG no dia 18/5/93. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.284/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao CeL PM Mário Lúcio Calçado com vistas à
doação de uma viatura-cofre para o quartel da Policia
Militar no Município de Nova Serrana. (- A Comissão de
Defesa Social.)
Do Deputado Ermano Satista, solicitando seja retirado de

tramitação o Projeto de Lei nQ 1.333/93.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Agropecuária e do Deputado Wanderley Ávila.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Marcos Helênio e Raul Messias proferem

discursos, que serão publicados em outra edição.
- O Deputado Gilmar Machado profere discurso e suscita

questão de ordem, os quais serão publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - A questão de ordem do ilustre Deputado

Gilmar Machado será respondida oportunamente.
- O Deputado Roberto Carvalho profere discurso e suscita

questão de ordem, que serão publicados em outra edição.
- Os Deputados Antônio Fuzatto e Ivo José proferem

discursos, que serão publicados em outra edição.
Questão de Ordem

- O Deputado Raul Messias suscita questão de ordem, que
será publicada em outra edição.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre

Deputado Raul Messias que, ainda no decorrer desta reunião,
responderá à sua questão de ordem.
O Deputado Raul Messias - Aguardarei, Sr. Presidente.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Agropecuária - aprovação do Requerimento nQ 4.170/93, do
Deputado Geraldo da Costa Pereira (Ciente. Publique-se.);
pelo Deputado Wanderley Ávila - falecimento do Sr. José
Romão, em l/5/93. em Várzea da Palma (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ermano Batista,

em que solicita seja retirado de tramitação o Projeto de Lei
nQ 1.393/93. Ciente. Ao Departamento de Comissões.
Requerimento nQ 4.123/93, do Deputado Antônio Carlos
Pereira, em que solicita seja encaminhado ao Superintendente
de Finanças da Secretaria de Assuntos Municipais pedido de
informações acerca dos convênios que menciona, destinados à
realização de obras de infra-estrutura urbana no Município
de Rio Espera. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
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requerimento, com a Emenda ng 1, que apresenta. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Wanderley
Av ii a.
- O Deputado Wanderley Ávila profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Em votação,

o requerimento, 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.
Requerimento nQ 4.130/93, da Comissão de Saúde e Ação
Social, em que solicita seja encaminhado ao Secretário da
Saúde pedido de informações referentes ao procedimento
adotado pela Secretaria da Saúde para a celebração de
convênio entre o Sistema único de Saúde e os municípios. A
Mesa da Assembléia opina pela sua aprovação. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento nQ 4.131/93, do Deputado Marcos Helênio, em

que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado e ao
Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais pedido de
informações acerca da implantação da universidade. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento, com as
Emendas ns 1 e 2, que apresenta. Em votação, o
requerimento, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas ns 1 e 2. da Mesa da Assembléia. 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 - Votação, no ig turno, do Projeto de Lei
ng 192/91, do Deputado José Militão, que institui reserva de
vagas para as pessoas portadoras de deficiência no âmbito da
administração pública do Estado de Minas Gerais. A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, com
as Emendas do ng 1 ao 5, que apresentou. A Comissão de
Administração Pública opinou pela aprovação do projeto e
pela rejeição das Emendas do ng 1 ao 5, apresentadas pela
Comissão de Justiça. A Comissão de Saúde opinou pela
aprovação do projeto, na forma do Substitutivo flQ 1, que
apresentou, e pela rejeição das Emendas do nQ 1 ao 5, da
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto
à Comissão de Administração Pública, que opinou pela
rejeição do Substitutivo ng 2.

Questões de Ordem
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, considerando a
importância do projeto, gostaríamos que se encerrasse, de
plano, a presente reunião, considerando a insuficiência de
"quorum". Em outra oportunidade, voltaríamos à discussão do
assunto.
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O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, antes do
encerramento desta reunião, gostaria de ter resposta à
questão de ardem que dirigi a essa Mesa.
O Sr. Presidente - A Presidência está coletando as
informações necessárias para prestar os devidos
esclarecimentos aos Deputadas.
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, esse é,
realmente, um projeto muito importante, e não temos "quorum"
para a sua votação. Entretanto, gostaria de dizer que,
apesar de a Comissão de Justiça ter apresentado algumas
emendas ao projeto, pelo substitutivo apresentado, teremos
uma emenda da referida comissão que irá prejudicar,
exatamente, a parte mais importante do projeto, que é a que
faz a reserva do percentual de vagas para os portadores de
deficiência. Gostariamos que, no momento em que esse projeto
fosse votado, os Deputados ficassem atentos para rejeitar a
emenda, o que já foi pedido pela Comissão de Saúde.
O Sr. Presidente - Como a votação do projeto já foi
anunciada, a Presidência irá proceder à chamada para
recomposição de quorum . Para tanto, convoca o Sr. 2g
Secretário. Na sua ausência, a Presidência convoca a
Deputada Elisa Alves para proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 16 Deputados. Não
há, pois, número regimental para a continuação de nossos
trabalhos. A Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 6, 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.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL EM QUE FOI TRANSFORMADA A 351g
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 18 DE MARÇO

DE 1993, PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: Destinação da reunião - Composição da Mesa -
Interpretação do Hino Nacional - Pronunciamento da Deputada
Maria Elvira - Palavras da Deputada Elisa Alves - Discurso
da Deputada Maria José Haueisen - Palavras da Deputada Maria
Olivia - Registro de presença - Discurso da Sra. Regina
Nabuco - Pronunciamento da Secretária Celina Albano -
Homenagem póstuma á Dra. Maria Tófani - Palavras do Sr.
Presidente - Suspensão da reunião.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Destina-se esta
parte da reunião á solenidade de comemoração do Dia
Internacional da Mulher.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida, para tomarem
assento à mesa, as Exmas. Sras. Profa. Maria Celina Pinto
Albano, Secretária de Estado da Cultura e representante do
Governador Hélio Garcia; Regina Nabuco, Coordenadora do
Programa de Abastecimento da Prefeitura Municipal de Belo
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Horizonte e representante do Prefeito Patrus Ananias; Juíza
Federal Assusete Dumont Reis Magalhães, Diretora do Foro da
Seção Judiciária de Minas Gerais e representante do
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargador
Airton Maia; Eliane Diniz Pereira, representante da
Superintendência Regional do Departamento de Policia
Federal; Raquel Scarlatelli, Presidente da Federação Mineira
de Mulheres; Silvia Auad, Conselheira da Federação
Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica; Maria de
Lourdes Prata Face, Presidente do Conselho Estadual da
Mulher; Maria Izabel Ramos Siqueira, Presidente do Movimento
Popular da Mulher; Lúcia Maria Lines Zilier, Presidente da
Associação Nacional das Advogadas, e o Exmo. Sr. Deputado
Bené Guedes, 3Q-Secretário da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Interpretação do Hino Nacional Brasileiro
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a
ouvir, de pé. o Hino Nacional, que será interpretado pela
cantora lírica Wanda Werneck Naves

Pronunciamento da Deputada Maria Elvira
O Sr. Presidente - Com a palavra, a ilustre Deputada Maria
Elvira, autora do requerimento que deu origem a esta
solenidade.
A Deputada Maria Elvira - Exmo. Sr. Deputado José Ferraz,
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; Exma. Sra. Profa. Maria Celina Pinto Albano, DD.
Secretária de Estado da Cultura, representante do Exmo. Sr.
Dr. Hélio Garcia, Governador do Estado; Exma. Sra. Regina
Nabuco, DD. Coordenadora do Programa de Abastecimento da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, representante do Sr.
Dr. Patrus Ananias, DD. Prefeito de Belo Horizonte; Exma.
Sra. Juíza Federal Assusete Dumont Reis Magalhães, DO.
Diretora do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais,
representante do Exmo. Sr. Desembargador Aírton Maia.
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral; Exma. Sra. Dra.
Eliane Diniz Pereira, DD. representante da Superintendência
Regional do Departamento de Policia Federal; Exma. Sra.
Raquel Scarlatelli, DO- Presidente da Federação Mineira de
Mulheres; Exma. Sra. Silvia Auad, DD. Conselheira da
Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica;
Exma. Sra. Maria de Lourdes Prata Pace, DO. Presidente do
Conselho Estadual da Mulher; Exma. Sra. Maria Isabel Ramos
Siqueira. DD. Presidente do Movimento Popular da Mulher;
Exma. Sra. Lúcia Maria Lines Ziller, DD. Presidente da
Associação Nacional das Advogadas; Exmo. Sr. Deputado Bené
Guedes, 0D 3Q-Secretário da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais; Exma Sra. Lúcia Pacifico Homem, DD.
Presidente do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais;
Exma. Sra. Ana Lúcia Amaral, representante do Prof. Aluísio
Pimenta, Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Minas
Gerais; com carinho muito especial gostaria de registrar a
presença da Dra. Nara Ferraz, primeira-dama desta Casa e
Presidente da ASFAS Saúdo também as vereadoras presentes:
Margareth Torres França Gonçalves, de Raposos, Presidente da
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Associação das Mulheres daquele município; Dalva Lúcia
Borges. de Nova Lima; Maria de Fátima Pena Silva, de Nova
Lima; Ambrosina Melo, de Florestal. Registro a presença da
Ora. Angela Face Silva de Assis, Presidente do Conselho da
Mulher Empresária da Associação Comercial de Minas Gerais e
representante do Dr. Lúcio Bemquerer, Presidente da Asso-
ciação. Saúdo as queridas Deputadas colegas aqui presentes,
Elisa Alves, Maria Olivia e Maria José Haueisen, bem como os
companheiros Deputados presentes neste Plenário, de uma
forma muito especial gostaria de saudar a todas as
companheiras e a todos os companheiros que estão nas
galerias e que vêm de longe paraprestigiar, com sua
presença, esta data importante e já tradicional na vida da
Assembléia Legislativa, o Dia Internacional da Mulher,
comemorado por nós há seis anos.
O que eu, Deputada mulher, posso falar aqui e agora desta
tribuna que vocês ainda não tenham ouvido ou desconheçam?
Talvez quase nada.
As mulheres que estão presentes neste Plenário, que é a
Casa do povo de Minas Gerais, na sua maioria absoluta,
conhecem seus direitos, não aceitam a discriminação e a
violência contra nosso sexo e se indignam com a injustiça da
sociedade brasileira. Lutam por um lugar ao sol, num mundo
que nunca foi comandado por elas, em que as leis vigentes
não foram escritas por elas, os julgamentos nos tribunais
não são feitos por elas e os exércitos fazem guerras que
elas nunca desejaram.
O que eu poderia dizer numa solenidade em que se comemora o
Dia Internacional da Mulher? Alguma coisa que pudesse dar um
pouco de paz aos corações de muitas companheiras, aos
corações de mães e de esposas que se vêem perplexas com a
inflação que corrói o orçamento doméstico Com a recessão,
que traz o desemprego que ronda os seus lares e que traz ao
Brasil desesperança e desespero.
Companheiras, em momentos tão difíceis cabe a nós mulheres

mais uma vez sermos o suporte moral de nossos lares, sermos
muitas vezes a fortaleza que aconselha filhos e companheiro.
Quantas vezes somos, mesmo hoje, arrimo de nossas famílias?
Cabe-nos estarmos mais e mais conscientes do nosso papel na
construção de nossa Pátria, ao lado dos homens, mas seguras
de que somos tão importantes quanto eles e não mais meros
apêndices e de que não vamos calar nossas vozes em nenhum
momento. A mulher quer e deve participar. A mulher quer ver
seus direitos respeitados e sua cidadania plena. A mulher
tem muito para contribuir e não aceita mais ficar em segundo
plano. Não somos mais as mulheres de Athenas, as mulheres do
Islã, as mulheres dos haréns, as mulheres dos cintos de
castidade, as gueixas, mulheres que não eram donas de seus
destinos. Somos as novas mulheres de hoje e de amanhã,
mulheres que, se Deus quiser, juntas haveremos de ser
artífices de um novo mundo - sem fome e sem miséria, cheio
de paz e de amor universais, amor que a mulher é capaz de
demonstrar como ninguém pelos filhos, por Minas e pela Pá-
tria brasileira.
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Senhoras e senhores, companheiros e companheiras,
aproveitamos esta reunião solene em que se comemora o Dia
Internacional da Mulher, para homenagear as funcionárias
públicas do Estado de Minas Gerais, funcionárias que passam
por difíceis momentos, com seus salários estancados, que não
dão nem para ajudar no orçamento doméstico. As professoras
constituem a maioria das funcionárias públicas deste Estado
e ganham hoje salários aviltantes.
Conhecemos todos os problemas do Estado, mas neste momento
não poderíamos deixar de trazer, como mulher, como
companheira, nossa palavra de solidariedade ás funcionárias
públicas do Estado de Minas Gerais. E com muito carinho
queremos prestar uma homenagem especial ás mulheres
executivas da Assembléia Legislativa, que têm revelado.
nesta Casa, seu potencial de trabalho e o quanto colaboram,
como ativas participantes, no cotidiano deste Poder.
Queremos trazer nossa homenagem a todas as funcionárias
públicas, mas também queremos trazer nossa homenagem a 84
mulheres em postos de gerenciamento e de direção, a quem
reconhecemos publicamente os méritos, a inteligência e a
capacidade.
Permitimo-nos, da mesma forma, uma homenagem póstuma à ex-

Vereadora Maria Tófani, falecida no mês passado, com anos e
anos de dedicação á causa pública.
Conhecida em todo o Pais pela sua militância no combate á
raiva, médica e sanitarista exemplar, empreendeu inúmeras
campanhas de vacinação de cães, conseguindo praticamente
debelar o mal em nosso Estado. Por 20 anos ela chefiou o
Centro de Saúde Carlos Chagas e o Serviço contra a Raiva em
todo o Estado. Ocupou por duas vezes uma vaga na Câmara
Municipal, respaldada pelo imenso respeito que angariou no
seio da sociedade. Trabalhou também com a hanseniase e
combateu as endemias rurais. Natural de Itabirito, foi
também esposa exemplar e mãe de quatro filhos.
Fica aqui o nosso agradecimento por tudo o que Maria Tófani
fez por nós e pelo exemplo de sua vida, exemplo de mulher
voltada para as causas sociais.
Traçamos em seguida o que consideramos ser um breve relato

da condição feminina neste momento, no Brasil.
No que se refere à situação no trabalho, ouvimos com
tristeza a constatação da Organização Internacional do
Trabalho - OIT - de que, de acordo com as tendências
determinadas pela realidade atual, cinco séculos se passarão
até que as mulheres tenham o mesmo acesso que os homens a
cargos de liderança!
Por outro lado, a presença no mercado de trabalho é cada
vez maior; segundo o IBGE, em 1920 éramos 1.400.000
trabalhando; em 1982 éramos 16.000000.
Na política, apesar de representarmos 50% do eleitorado,

somos 1,22% no Senado (1 mulher para 81 cadeiras); 5,37% na
Câmara Federal (27 para 503 cadeiras); 5.19% nesta
Assembléia Legislativa (4 entre 77 Deputados) e 13.51% na
Câmara Municipal (5 para 37 vagas); e, nas 756 Prefeituras
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mineiras, elegemos 18 companheiras, o que perfaz 2,3% do
total.
No que diz respeito à natalidade e aos direitos

reprodutivos, estudos demonstram que a mulher brasileira tem
hoje três filhos em média, a mesma taxa do Primeiro Mundo.
Mas a queda da natalidade não se deve a um planejamento
familiar consciente e adequado, e sim a causas terceiro-
mundistas: a urbanização vertiginosa combinada com a crise
econômica, a prática velada da esterilização de mulheres em
idade fértil, os abortos clandestinos e o uso indiscriminado
de pílulas anticoncepcionais e abortivas.
Sabemos de uma enorme pressão das empresas sobre as

mulheres, exigindo certificado de esterilização. Sabemos do
uso político-eleitoral das ligaduras de trompas, quanao se
trocam votos por operações.
Pela primeira vez, no Brasil, em 1983, o Governo,
totalmente omisso desde a chegada da família real
portuguesa, tomou uma posição em relação à natalidade e ao
planejamento familiar. Foi quando criou o Programa de
Assistência Integral á Saúde da Mulher - PAISM.
São graves os índices nacionais de gravidez na

adolescência. Anualmente, 1 milhão de meninas entre 12 e 19
anos dá à luz no Brasil.
Segundo o Banco Mundial, somos um dos campeões mundiais de
parto cesariano, considerado o de maior risco para a mulher.
Um capitulo importante a ser mencionado quando abordamos a

condição feminina é o da violência a que estamos expostas.
Em apenas 13 dias do mês de fevereiro de 1992, 11 mulheres
foram assassinadas na Grande BH. Estes fatos estarrecedores
geraram uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara
Municipal, que apurou, no Forum Lafaiete, que, em 120
processos tratando de assassinatos de mulheres, somente 5%
dos réus foram condenados. Noventa por cento desses
processos estavam paralisados ou arquivados por decurso de
prazo, e, em muitos dos que chegaram ao fim, os assassinos
não foram encontrados.
Da mesma forma, instalou-se na Câmara Federal uma CPI que
trabalhou de Janeiro de 1991 a agosto de 1992 em torno do
tema. Nesse período registraram-se 205.219 ocorrências, o
que resulta numa média de 337 mulheres, diariamente, no
Brasil, sofrendo algum tipo de violência (assassinato.
estupro, lesões, espancamento em cárcere privado, etc.).
Minas Gerais foi apontado como o segundo Estado em
violência Apurou-se também que 76,5% das vitimas têm entre
14 e 18 anos.
Os casos da garota Minam Brandão e da atriz Daniella Perez

calaram fundo na consciência nacional.
Em novembro de 1985, foi criada a primeira Delegacia
Especializada em Violências contra a Mulher. Elas são hoje
131 em todo o Brasil, Pais pioneiro nesse assunto. Nosso
modelo foi seguido pela Espanha, pelo México, pela Argentina
e pelo Uruguai. Para se ter uma idéia do volume de
denúncias, em 1992 registraram-se na Delegacia Especializada
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de Belo Horizonte 4.531 ocorrências (207 Estupros, 1.789
ameaças e 2.106 lesões corporais,)
Fica claro que a impunidade é estimulo à violência.

Lamentavelmente ela é um fenômeno social enraizado na nossa
cultura. Há uma ideologia da Intolerância e até de aplauso á
violência cometida contra a mulher. Tudo isto, resultado de
um padrão não igualitário nas relações entre homens e
mulheres.
São necessárias mudanças culturais e providências
governamentais, para mudar esse quadro, tanto no Executivo
quanto no Legislativo. Também o Código Penal Brasileiro pode
e deve ser modificado, por exemplo, quando faculta aos réus
primários o cumprimento da pena em liberdade ou quando
considera o estupro crime contra os costumes, e não, contra
a pessoa.
Há muito o que se fazer. Há um longo caminho a se
palmilhar. Desde o dia 8/3/1857, em que 129 operárias
têxteis de Nova Iorque conduziram uma greve por melhores
condições de trabalho e foram mortas, quando os patrões
atearam fogo ao prédio onde protestavam.
Por isto, comemoramos até hoje e comemoraremos até que
desapareçam por completo as discriminações o Dia
Internacional da Mulher.
Para terminar, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, companheiros e companheiras, autoridades
presentes, quero informar que estamos lançando hoje, no
Plenário da Casa, este folheto que tenho em mãos e que
contém a nossa lei, lei que é dirigida à mulher mineira e á
mulher brasileira, lei essa que já saiu das fronteiras de
Minas e está chegando a todos os Estados do Brasil,
principalmente aos do Nordeste. Temos vários pedidos de
Deputados que nos têm telefonado, pedindo-nos cópia da lei.
Queremos agradecer a todas as mulheres que lutaram para que
essa lei fosse uma realidade em Minas Gerais. Agradecemos
também aos Deputados desta Casa, a todos, homens e mulheres,
que votaram unanimemente o texto da Lei de Constrangimento
Sexual. Queremos agradecer, também ao Sr. Governador Hélio
Garcia, por ter sancionado essa lei. Hoje, ela é uma
conquista das mulheres, da sociedade civil e de todo o
Brasil, na luta por melhores dias para o povo brasileiro.
Muito obrigada e feliz Dia Internacional da Mulher. D dia é
nosso. O dia significa compromisso para um futuro melhor.

Palavras da Deputada Elisa Alves
o Sr. Presidente - Com a palavra, a ilustre Deputada Elisa

Alves.
A Deputada Elisa Alves- - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
José Ferraz, Exma. Sra. representante do Sr. Governador,
autoridades que compõem a mesa, demais Deputados presentes e
colegas mulheres que estão nas galerias e neste Plenário, a
vocês, o meu cumprimento e o meu abraço.
Dia Internacional da Mulher - Não existe razão que

justifique este preconceito. As mulheres não precisam de um
dia, pois elas possuem a vida toda. São donas da consciência
da criação. Dominam, com total eficiência, o universo dos
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sentimentos. Não existe, portanto, razão que justifique a
instituição de uma data em homenagem à mulher. Isso implica,
com clareza, a omissão da sociedade em reconhecer-lhe o
mérito.
E desnecessário enaltecer esse ser fisicamente frágil,

quando sabemos que, em nossas vidas, encontramos os maiores
exemplos da coragem e do constante amparo que recebemos de
nossas mães.
A humanidade se mantém unicamente em função de sua
existência. A evolução reconhece, naturalmente, o seu valor,
e a instituição de uma data comemorativa torna-se tão
imensamente desnecessária quanto imensamente reconhecido é o
valor da mulher, companheira e mãe, no coração de todos os
seres.
Pelo exemplo de humildade, pelo instinto de proteção e pela
identificação com o equilibrio, a mulher supera, na
sociedade, a todos e a tudo, fazendo de sua postura o ponto
de referência para que todos possam entender e dimensionar
os conceitos essenciais à manutenção da ordem, como o
respeito, a moral e a honra.
A história testemunha a participação da mulher e sua
importância para os destinos da humanidade.
A história registra sua atuação inteligente em todas as
iniciativas sociais. Na religião, no trabalho, na ciência,
na formação, na política, na guerra ou na paz, em tudo,
enfim, o instinto do planejamento feminino se manifesta,
sempre superando barreiras e instituindo o entendimento pela
fé e pelos sentimentos.
A mulher não precisa de um dia, ela tem a eternidade no dom
da reprodução, contido na fragilidade de poder dominar as
intenções pelos sentimentos. A mulher não busca referências
nem reconhecimento, ela os tem naturalmente como mãe da
humanidade e encontra sua felicidade na promoção do outro,
no entendimento, no desenvolvimento social e no trabalho
construtivo.
A mulher não entende a competição, ela cultiva a harmonia e
reparte os méritos. A mulher não precisa de um dia para
continuar sendo mulher. O reconhecimento ao seu valor e à
sua existência está realmente em tudo, em todas as coisas e
em todos os momentos.
Se, às vezes, é submissa, não o é pela fragilidade, mas
pela intenção inteligente; se, às vezes, chora, não é pela
dor física, mas pela imensidão do peso de seus sentimentos;
se implora, é sempre a Deus, num testemunho da fé que tem em
si mesma e em toda a humanidade.
A mulher garante, hoje, a sobrevivência da principal
instituição de nossa sociedade. Ela sustenta a família,
administrando extremas dificuldades- Direciona seu esforço
para garantir, no lar, as condições de saúde, educação e
segurança. Sua aventura é tão sublime, quanto é árdua sua
missão. Sua existência é tão essencial, quanto o alimento o
é à vida.
Devemos manifestar nosso reconhecimento à mulher num
compromisso ininterrupto de trabalho, de edificação e de
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manutenção dos princípios da honra e do respeito. A mulher
se sentirá homenageada pela sociedade, quando esta se fizer
totalmente justa, harmoniosa e humana.
Sr. Presidente, continuando minha fala nesta tribuna,
gostaria de deixar os meus cumprimentos e meu abraço às
minhas colegas Deputadas, mas em especial o meu
reconhecimento à Deputada Maria Elvira, que com tanto
carinho e amor, mas também com força e garra, se movimenta
na Assembléia de Minas, se movimenta em todo o Estado de
Minas Gerais. E graças ao seu trabalho e à sua competência,
Maria Elvira, que estamos aqui, hoje, com muitas mulheres.
Você nos ensinou que, sendo aqui a casa do povo, também é a
casa da mulher. Você tem muito valor. A você o meu abraço,
Maria Elvira.
Gostaria, também, de deixar a minha homenagem póstuma à
Ora. Maria Tófani. Tivemos a oportunidade de conviver com
ela em Araxá, por muitos anos. Ali nasceram os seus filhos.
A Dra. Maria Tõfani foi boa para todos; foi boa, carinhosa e
compreensiva com os funcionários públicos; foi boa e
caridosa com a mãe solteira e foi amiga da cidade de Araxá.
A Dra. Maria Tófani e a toda sua família as nossas
homenagens, mas, em especial, a homenagem da Deputada de
Araxá. Muito obrigada.

Discurso da Deputada Maria José Haueisen
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

hfaue i sen.
A Deputada Maria José Ilauelsen - Sr. Presidente desta Casa,
Deputado José Ferraz, Srs. Deputados, senhores aqui
presentes, minhas companheiras de Mesa, minhas companheiras
que aqui representam autoridades, companheiras presentes nas
galerias, estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher,
muito mais para reivindicar, para lembrar os nossos
direitos, do que para celebrar as nossas vitórias, que têm
sido muito poucas. E justamente por causa da opressão que
sofremos que temos o Dia Internacional da Mulher. E
característica dos oprimidos terem o seu dia. Por isso
existe o Dia do Indio, o Dia do Negro, o Dia da Criança, o
Dia do Professor, o Dia do Bancário e o Dia do Comerciário.
Isso é um sinal claro e evidente de que é preciso dar um dia
aos oprimidos, nos 365 dias do ano, para que eles se
manifestem, para que eles falem das suas dificuldades, para
que eles conquistem um pouco do espaço a que têm direito.
Sabemos que nenhum direito é oferecido, nenhum favor é
concedido àquelas pessoas que são oprimidas. Nós mulheres
temos conseguido algumas conquistas graças ao trabalho e à
luta incessante de algumas de nós.
Sabemos a respeito dos povos antigos que oprimiam e

maltratavam suas mulheres. A começar pela Grécia, pais da
civilização antiga, onde as mulheres de família não podiam
aparecer nos banquetes e jantares oferecidos por seus
maridos. Elas preparavam a comida, mas só as prostitutas,
oprimidas e também discriminadas, podiam participar de
banquetes junto com os homens.
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Entre os hebreus a opressão, também, não foi pequena.
Constatamos, na Bíblia, a opressão em seus preceitos. "Não
cobiçarás o boi do teu próximo, o jumento do teu próximo, a
casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, as coisas do
teu próximo". A mulher está no meio desses pertences, como
se fosse coisa ou objeto. E o sinal da opressão.
Nem mesmo com a ação libertadora de Cristo, que valorizou

as prostitutas, falou com elas em público, valorizou sua
mãe, levando-a a um banquete, nem mesmo essa ação concreta
de um libertador modificou a cabeça dos cristãos. Haja vista
o apóstolo Paulo, que é bem claro nas suas epistolas, quando
diz que .. mulher, em público, deve ficar calada e, se não
entender alguma coisa, quando chegar em casa, pergunte ao
marido." Fala ainda o apóstolo Paulo que "o homem é a glória
e a imagem de Deus, mas que a mulher é a imagem e a glória
do homem.' Essa opressão é milenar, e não é de uma noite
para o -dia que acabaremos com ela.
A mulher é oprimida na família, quando é obrigada a servir
o marido e os filhos, quando é a "escravinha do lar" e,
depois, é cantada e homenageada no dia das mães, de maneira
bem alienante, como 'a rainha do lar.
A mulher é discriminada na vida profissional quando os
cargos mais valorizados e bem remunerados são dados aos
homens. Com rarissimas exceções as mulheres têm chance de
ocupar um bom cargo.
A mulher é discriminada na política. Nisso não precisamos

nos alongar, pois muito bem falou a Deputada Maria Elvira,
citando números e estatísticas.
o machismo permeia todas as camadas sociais. Na família
existe "o serviço de mulher", pura manobra ideológica para
livrar os homens do trabalho cansativo do lar. Então, hoje,
quando as mulheres já trabalham em pé de igualdade com os
homens, nas fábricas, nos escritórios, ao chegar em casa. "o
serviço de mulher" é delas, enquanto os honens descansam.
Ela é discriminada na família, quando é tratada como a
bonequinha de luxo, uma dondoca, que não participa dos
negócios do casal, não sabe quanto o marido ganha, nem onde
gasta. E tratada dessa forma para que permaneça alienada,
servindo sempre, sendo objeto de cama e mesa.
A mulher é discriminada em todos os lugares e em todas as
áreas estamos vendo a violência de que ela é vitima. Em
1992. em Minas Gerais, foram quase cinco mil queixas dadas
nas Delegacias contra a violência que a mulher tem sofrido.
Foram 207 estupros, duas mil- cento e seis lesões corporais.
Isto é o que foi declarado, isto é, trata-se de números
opurados a partir daquelas mulheres que foram vitimas da
violência e levaram suas queixas às Delegacias. Na maioria
das vezes, a mulher, por constrangimento, por não conhecer
seus direitos, prefere silenciar-se. Temos certeza de que
esse número de mulheres é muito maior.
Queremos dizer e repetir que a opressão é cultural, mas

essa opressão cultural passa também pelo aspecto econômico.
Não temos a menor dúvida de que se todas as mulheres são
oprimidas, não podemos comparar a opressão que sofre uma
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Benedita da Silva - negra, favelada, mas que alcançou um
desenvolvimento intelectual superior e hoje ocupa um lugar
de destaque na política; ou comparar a discriminação de uma
Zezé Mota, artista famosa, negra, mas que tem boas condições
econômicas, com as tantas discriminações que sofrem outras
Beneditas e outras Zezés pobres deste Pais.
O que precisamos é a união de homens e de mulheres para que

haja uma transformação neste Pais, uma transformação que não
fique no âmbito cultural, mas uma transformação que chegue
às esferas econômicas, que formam a base da sociedade.
Não pensamos, absolutamente, num socialismo utópico. Não

estamos com a cabeça no ar. Entretanto é preciso que a nossa
sociedade seja mais justa, que haja mais Igualdade de
direitos, inclusive de direitos econômicos, para que as
mulheres, nas suas casas, com suas famílias, não sofram
tamanha discriminação, aliada à miséria e à pobreza.
Meus amigos, minhas amigas, meus companheiros Deputados, a
discriminação não está apenas na sociedade civil, está
também na sociedade política. Ela está também no atual
Governo. Tenho em mãos um lembrete que me foi passado por
uma companheira e que se refere ao veto do Governador á
Proposição de Lei nQ 11.764. O Sr. Governador não quer que
se estenda aos viúvos das funcionárias a pensão a que a
viúva de funcionário tem direito. Vejam bem, as mulheres
também contribuem para o IPSEMG e quando elas morrem o viúvo
não tem direito à pensão. Pode ser que alguém ache isso
engraçado. Mas se alguém achou graça, mesmo que não tenha se
expressado num sorriso e acha isso ridículo, o sinal do
machismo está nessa pessoa.
Antigamente, a mulher ficava em casa, era escrava do lar.
Não ia para as ruas e não ficava em pé de igualdade com o
homem. Hoje são muitas as mulheres q ue trabalham fora do lar
e participam da economia da família, às vezes, ganhando mais
que os maridos. Então, por que essa inversão de direitos?
Quando o homem morre a viúva tem direito à pensão. Mas
quando é a mulher que morre, e às vezes o marido ganha bem
menos ou está desempregado, como é muito freqúente nos dias
de hoje, como fica a família dessa mulher?
Gostaríamos que não ficássemos apenas nas palavras. As
palavras quando são bonitas agradam, mas passam. Só a ação é
coerente. Se nós Deputados acreditarmos na discriminação e
formos coerentes, não vamos deixar que esse veto valha aqui
na Assembléia Legislativa.
Quero terminar cumprimentando a todas as pessoas que
trabalham nesta Casa mostrando competência e dedicação, nos
servindo e facilitando o trabalho dos Deputados.
Quero cumprimentar minhas colegas funcionárias públicas,
que estão numa luta que muitas vezes tem sido inglória. Uma
luta difícil, que é a greve Só quem nunca passou por uma
greve desconhece a angústia, o sofrimento daqueles que estão
nela. Só quem nunca participou da greve acha que o grevista
quer aparecer para falar mal do Governo.
Meus amigos, meus companheiros e minhas companheiras, aqui
fica a nossa homenagem à mulher funcionária pública que,
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conhecendo seus direitos, não aceita ganhar um salário de
fome. Nossa homenagem ás mulheres que não estão aqui
presentes, que talvez nunca irão participar de uma reunião
de mulheres para conhecer seus direitos. Nós que temos
condições, que sabemos alguma coisa a respeito dos nossos
direitos, temos que lutar para que um dia haja não o Dia In-
ternacional da Mulher, mas que haja o nosso tempo, todo de
liberdade e de igualdade. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Maria Olivia

O Sr. Presidente - Com a palavra, a ilustre Deputada Maria

Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Exmo. Sr. Deputado José Ferraz,

DO. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; Exma. Sra. Profa. Maria Celina Pinto Albano, DD.
Secretária de Estado da Cultura, representando o Exmo. Sr.
Dr. Hélio Garcia. Governador do Estado, demais autoridades
que compõem esta Mesa; Srs. Deputados; Sras. Deputadas;
amigos aqui presentes, mulheres de Minas Gerais, nesta
reunião solene em que homenageamos a mulher, inicio minhas
palavras com uma mensagem a uma mulher mineira. Mulher de
fibra e coragem, que, da sua dor, tira forças para enfrentar
com dignidade e altivez o drama que se abateu sobre sua
família.
Falo de Jocélia Brandão. Peço emprestadas as palavras da
mensagem publicada no jornal "Diário da Tarde" do dia 8 do
corrente mês: 'arrancaram-lhe um parte. Uma parte da vida,
uma parte da alegria, uma parte do corpo. Mas não lhe
arrancaram a parte mulher".
Hoje, Jocélia se apóia na dor para lutar pela mudança do
Código Penal Brasileiro, buscando uma justiça que possa
trazer um mundo melhor para o seu filho e para os filhos de
todos os brasileiros.
Meu carinho e minha homenagem á menina Minam Brandão, a
quem não foi permitido crescer. A mulher que foi arrancada
da vida aos 5 anos de idade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o tema discriminação da
mulher está sendo amplamente discutido na imprensa, em
seminários e reuniões, em palestras e debates e também aqui
hoje nesta Casa; por isso passarei ao largo do tema para
abordar um outro aspecto da vida feminina.
Durante cinco anos, fui Superintendente Estadual da LBA.
Nesse período de tempo visitei grande parte das cidades de
Minas Gerais. Conheci centenas de creches, de abrigos, de
clubes de mães e de idosas, de asilos, de maternidades e uma
infinidade de entidades que trabalham com a mulher carente.
A carência, em si, já é uma forma de discriminação. Por
isso, durante a minha gestão na LBA, pude ver de perto,
conhecer e participar da vida de tantas e tantas mulheres
que não possuem os requisitos básicos para viver com
dignidade, para criar seus filhos com um mínimo de conforto,
em um ambiente de justiça social.
Como é triste, Sr. Presidente, ver uma mãe que não tem
comida para dar a seus filhos. Como é doloroso ver uma mãe
com um filho doente e sem condições de levá-lo à um
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tratamento. Como dói o frio, a solidão, o desamparo, a falta
de perspectivas, de alento e de sonhos.
A LBA, ao longo de sua existência e durante a minha gestão,
do que posso falar com mais segurança, levou amparo e
proteção a milhares de mães. Construiu creches em todos os
cantos destas Minas Gerais, prestou atendimentos, os mais
variados, em todos os setores da vida social, na tentativa
de minimizar a angústia e o sofrimento de tantas mulheres.
Agora, esfacelada, vilipendiada, quase destruída, aquela
instituição é quase um arremedo do que já foi.
Tantos anos de luta e de trabalho não podem ser jogados
fora pela irresponsabilidade de quem, há tão pouco tempo,
comandava os destinos deste Pais.
Faz-se u rgen te o retorno da LBA ás suas reais e verdadeiras
finalidades. E preciso resgatar a imagem dessa entidade,
criada por Da. Darci Vargas, em 1942, e que tem uma história
de bons serviços prestados à Nação, o que muito nos orgulha.
Por isso. Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. faça chegar às
mãos de S. Exa. o Sr. Presidente Itamar Franco, em nome da
mulher mineira, o pedido de que resgate a LBA à condição de
entidade grande e forte, com urna história e um passado
dignos de louvor, para que com o seu trabalho, com a sua
competência, com o seu conhecimento dos problemas sociais,
ela possa ajudar este Pais nestes momentos dificeis por que
passamos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero também agradecer, em
nome de todas as mulheres de Minas Gerais, à Deputada Maria
Elvira, que no ano passado apresentou esse projeto,
exatamente no Dia Internacional da Mulher, e também a todos
os Deputados, que o aprovaram por unanimidade. E,
finalmente, agradecemos ao Exmo. Sr. Governador do Estado,
Or. Hélio Garcia, que sancionou a lei.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de registrar
a presença em Plenário da Sra. Dora Montenegro, Presidente
da Comissão da Mulher Executiva da Associação Comercial de
Divinópolis; do Vice-Prefeito de Divinópolis, Sr. Lindolfo
Fagundes, da Vereadora Maria de Fátima Pena Silva, da cidade
de Nova Lima, e de delegações de Nova Lima, Rio Acima,
Raposos, Jabuticatubas e Ouro Preto.

Discurso da Sra. Regina Nabuco
o Sr. Presidente - Dando seqüência aos nossos trabalhos,
vamos ouvir a palavra da Sra. Regina Nabuco, representante
do Prefeito Patrus Ananias.
A Sra. Regina Nabuco - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
representantes das organizações e federações de luta em prol
das mulheres, administradores públicos, autoridades.
companheiros.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito ao
Prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, a quem aqui
represento, para comparecer a esta sessão especial em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher Quero dar, em
nome do Prefeito, os parabéns por esta comemoração, que
marca e valoriza a luta por muitas conquistas das
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organizações feministas, em prol das mulheres, em especial,
das mulheres trabalhadoras. Quero também reafirmar neste dia
o longo caminho ainda a percorrer, que certamente envolve e
envolverá questões fundamentais, tais como: a luta contra a
discriminação profissional, contra a violência e o abuso
sexual, em favor de melhor distribuição de renda, para que
as mulheres e suas famílias conquistem direitos econômicos e
politicos, como, por exemplo, salário justo, para que tenham
acesso, juntamente com suas famílias, a bens domésticos que
lhes reduzam os encargos com a dupla jornada de trabalho;
moradia; saúde e cidadania alimentar; entre tantos outros
direitos.
Essa conquista é luta de todas nós, das organizações e
federações de mulheres, do poder público progressista, dos
representantes do povo e, também, dos homens sensíveis à
questão da mulher.
Comemoramos, hoje, com alegria, o Dia Internacional da

Mulher mas sabemos que ainda há muita coisa por fazer. Muita
obrigada.

Pronunciamento da Secretária Celina Albano
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Profa. Celina Albano,
representante de S. Exa. o Governador Hélio Garcia.
A Profa. Celina Albano (Secretária de Estado da Cultura) -
Exmo. Sr. Deputado José Ferraz, DD. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, demais autoridades
que compõem esta Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
companheiras e companheiros, cabe-me nesta cerimônia, e em
nome do Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, Or. Hélio
Garcia, trazer uma parcela da palavra da mulher que busca, a
partir da sua força de trabalho e inteligência, colocar-se
na verdadeira posição de parceria nos projetos de construção
de uma sociedade digna e sólida.
O Dia Internacional da Mulher, implicitamente, exerce a
força sensibilizadora em torno de questões vividas ou
vivenciadas pelas mulheres dos diferentes grupos culturais e
sociais. Por isso mesmo, tem o mérito de permitir que a
mulher não seja vista como uma imagem distorcida ou ajustada
de acordo com as vivências ocasionais.
Percebe-se que a sensibilidade, que nos move a todos, deve,

no presente, mais que no passado, promover o ajuste entre os
seres humanos. Faço essa colocação porque o passado
representou, num dado momento, o rompimento com padrões que
cercavam a mulher, impelindo-a para movimentos rigorosamente
extremistas.
Hoje, com a lucidez advinda das próprias experiências -
embora firme nos seus propósitos - a questão deve ser
colocada independentemente da sua condição de mulher, porque
a visão de ser humano extrapola os conceitos genéricos.
Reconheço, todavia, a dificuldade dos avanços conceituais e
ideológicos. Não são pequenas as barreiras que, muitas
vezes, são condicionadas na própria estrutura familiar,
representando, por conseqüência, a inibição de resultados
mais expressivos.
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Cada passo que se dá em direção da realização dos
verdadeiros Ideais deve ser considerado como uma vitória de
todos nós. É preciso, portanto, mudar não apenas o discurso.
A visão acanhada dos valores precisa ceder espaço a uma
autêntica qualidade de vida. Muito obrigada.

Homenagem Póstuma à Dra. Maria Tófani
O Sr. Presidente - Dando seqüência aos nossos trabalhos, a

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais vai prestar
uma homenagem póstuma à Ora. Maria Tófani, exemplo de mulher
dedicada à causa pública, incansável na tarefa de melhorar
as condições de vida da nossa sociedade. Para Isso a
Presidência convoca, neste momento, o filho da homenageada,
Dr. Clóvis Pinto Gontijo, para receber o diploma no qual são
reconhecidos os méritos do trabalho da Ora. Maria Tófani. (-
Lê )
"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por

ocasião das comemorações do Dia Internacional da Mulher,
confere a Maria Tõfani, "in memoriam", o presente diploma,
como manifestação de reconhecimento por sua destacada
atuação na área da saúde e pelos relevantes serviços
prestados ao Legislativo municipal. Belo Horizonte. 18 de
março de 1993."

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência associa-se aos sentimentos que motivam esta
reunião especial, convocada em virtude do transcurso do Dia
Internacional da Mulher.
No Brasil inteiro, a data foi marcada pelo debate e pela
reflexão a respeito da condição feminina. Em sintonia com
esse espirito, ousamos uma pergunta: o que há, hoje, para
comemorar?
Os números da violência contra a mulher que nos foram
exibidos são realmente assustadores. Para nos limitarmos a
apenas alguns, as 1.610 ocorrências registradas pela
Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, nesta
Capital, em 1991, cifra que cresceu para 4.531 ocorrências
em 1992, constituem um quadro inaceitável.
A discriminação sofrida pela mão-de-obra feminina em nosso
Pais é vergonha nacional. Desde as gritantes diferenças de
salários entre profissionais que desempenham as mesmas
funções, até exigências descabidas que atentam contra os
mais sagrados direitos da esposa e da mãe trabalhadora,
verificam-se verdadeiros crimes, que maculam nossa história
e enchem de indignação a consciência pátria.
Esses fenõmenos não são Isolados. Eles se inserem numa

cadeia causal perversa, em cuja base se situa a injusta
distribuição de renda que Infelicita nossa gente e tende a
se agravar. Em 1990, 60% dos brasileiros eram pobres ou
extremamente pobres. Isso significa que vegetavam com
rendimentos mensais Inferiores a US$60,00. A esses patricios
somemos os desempregados, que não têm renda nenhuma, e
teremos um retrato fiel do que se passa entre nós. E quase
um milagre que o tecido social não se tenha rompido de forma
irremediável.



135

Nesse contexto, no seio de uma sociedade secularmente
patriarcalista, não é de admirar que a mulher seja a grande
vitima, o alvo preferencial de uma violência que assumiu
características de pandemia social.
Diante desses fatos, perguntamos: o que há para se

comemorar?
Há muita coisa! Em primeiro lugar, celebremos a esperança,

essa força que nos mantém vivos e não nos deixa esmorecer.
Celebremos a fé na justiça e na liberdade, que, desde a
Inconfidência, anima as mulheres mineiras. Louvemos a
coragem daquelas que caminham na vanguarda, afrontando
imemoriais preconceitos para criar uma nova consciência da
importância da presença feminina para a construção de uma
sociedade mais justa. Comemoremos, sobretudo, as muitas
conquistas que fazem deste século o século da mulher.
Prestemos nossa homenagem àquelas que, nos mais diversos
setores de atividades, vêm lutando contra a discriminação,
libertando-se de peias e mordaças para protestar,
reivindicar, impor novos rumos à civilização. Reverenciamos,
especialmente, a memória da ex-Vereadora Maria Tófani,
pioneira que, na Câmara Municipal de Belo Horizonte,
emprestou às grandes causas sua inteligência, sua voz e seu
entusiasmo.
Neste ano, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de

modo muito especial, tem o que comemorar. A Lei Estadual nQ
11.039, sancionada em 14 de janeiro pelo Governador Hélio
Garcia, abre novos horizontes para as trabalhadoras mineiras
consubstanciada. originalmente, em projeto de lei da autoria
da nobre Deputada Maria Elvira, que contou com a colaboração
da bancada feminina desta Casa, a iniciativa ganhou integral
e pronto apoio da totalidade dos parlamentares. Eis a prova
inconteste de que o Poder, hoje, é sensível à questão e de
que urna nova mentalidade cria raizes profundas no parlamento
mineiro.
Além de revelar-se em quatro parlamentares atuantes e
destacadas, a presença da mulher faz-se sentir de forma
eloqüente nos quadros funcionais do Estado. No Legislativo
de Minas, na atualidade, ela se mostra de forma ativa e
participante em 50% de nossas Diretorias, e em 40% de nossas
Gerências. A presença feminina é uma constante também no
assessoramento, ocupando 45% dos cargos de Assessor. Em
todos os setores da instituição, a mulher empresta seu
valioso concurso em apoio ao Poder na consecução de seus
objetivos maiores.
Por isso, queremos, em consonância com os objetivos desta
reunião, prestar especial homenagem à mulher mineira e à
mulher funcionária da Assembléia, a quem cabe grande parte
do mérito pela nova atuação do Poder junto à sociedade.
Se a violência e a discriminação teimam em persistir,
graças a vetores do conservadorismo presentes em nossa
cultura e á ideologia opressora do capitalismo selvagem, não
foram poucos os avanços da causa feminina.
Hoje, a profissional liberal, a empresária, a líder
política, a operária, a mestra, a trabalhadora rural, a mãe
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de família são plenamente sujeitos da história e caminham na
vanguarda da luta para resgatar o ser humano das garras de
uma ordem injusta, que oprime e massacra.
Por tudo isso, parabéns, mulheres! Juntas, ainda
construiremos um pais onde cada um possa concretamente
usufruir do sagrado direito de realizar-se como pessoa.
A Presidência agradece a todas as autoridades, aos demais

convidados presentes e, em especial, à cantora lírica Wanda
Werneck Naves. Muito obrigado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Dando a solenidade por encerrada, a
Presidência suspende a reunião por 5 minutos, para os
cumprimentos. Está suspensa a reunião.

- Sem revisão do orador.)

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.017/92

Comissão de Constituição Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei ng
1.017/92 dispõe sobre a prestação de serviços públicos
estaduais, estabelece tratamento especial em favor de
usuários de baixa renda e dá outras providências. Publicada
em 28/8/92, veio a proposição a esta comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição Estadual, em seu art. 40, § SQ, dispõe
"Art. 40 - Incumbe ao Estado, às entidades da administração

indireta e ao particular delegado assegurar, na prestação de
serviços públicos, a efetividade:

1Q - . . .................................- A lei estabelecerá tratamento especial em favor dos
usuários de baixa renda".
Infere-se da interpretação do dispositivo constitucional

retromencionado que a norma contida na Carta mineira versa
sobre a prestação de serviços públicos direta ou
indiretamente pelo Estado, incluindo-se ai as empresas de
economia mista.
Implicitamente, a proposição em tela dispõe sobre as
tarifas praticadas pela COPASA-MO e pela CEMIG,
concessionárias de serviço público de água e de energia
elétrica, respectivamente.
A Constituição Federal, em seu art. 175, diz textualmente-
"Art. 175- Incumbe ao poder público, na forma da lei,

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único - A lei disporá sobre:
- regime das empresas concessionárias e permissionárias

de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e
de sua proteção, bem como as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
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II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado"-
Vê-se, pois, que a legislação sobre política tarifária das
empresas concessionárias de serviços públicos, entre as
quais se inserem a COPASA-MG e a CEMIG, é de competência
federal.0 constitucionalista Celso Bastas, ao abordar o tema
em discussão, afirma '0 texto constitucional quer referir-
se a uma lei única de alçada da União, que disporá sobre a
prestação do serviço público, mais especificamente sobre os
quatro itens constantes no parágrafo único do artigo em
questão" ("Ir," "Comentário á Constituição do Brasil",
Saraiva, São Paulo, 1988, 7Q VOL pág. 131.)Com efeito, no
que se refere ao saneamento básico, a matéria regulamentada
pela Lei Federal nQ 6.528, de 11/5/78, que dispõe sobre a
política tarifária para o setor e dá outras providéncias.Tal
permissivo legal, recepcionado pela Constituição de 1988,
foi regulamentado pelo Decreto nQ 82.587. de 6/11/88.
Além dos argumentos acima elencados, convém notar que a
política tarifária já adotada pelas empresas concessionárias
que prestam serviços públicos de água e esgoto utiliza um
critério diferenciado, que beneficia sobremaneira as
famílias de baixa renda. Para atingir tal objetivo, tomaram-
se como parâmetro as faixas de consumo. Assim, os usuários
residenciais, com consumo de 10m3, 11m3 e 12m3 mensais têm
descontos de 15%, 10% e 5%, respectivamente, sobre as ta-
rifas.
E oportuno ressaltar que, no que se refere ás taxas
cobradas a título de ligação de água e esgoto (assunto de
que cogita o projeto) há isenção total para as farnilias de
baixa renda em todo o Estado, conforme decisão adotada pela
própria empresa prestadora do serviço - a COPASA-MG.
A COPASA, como também as demais empresas que prestam ser-
viços públicos da mesma natureza dos que ela presta,
trabalha sob o regime de custos, que, por sua vez, são
distribuídos entre os consumidores que utilizam o serviço. A
margem de lucro da empresa é estabelecida pela Lei Federal
nQ 6.528 e pelo art. 4g do Decreto ng 33.661.
A adoção da medida postulada pelo parlamentar implicaria
também tarifa maior para os usuários enquadrados fora da
faixa dos beneficiários, uma vez que os custos adicionais da
medida seriam rateados. Hoje. 81% dos usuários da CDPASA-MG
estão enquadrados na faixa de consumo de até 20m3 mensais. A
alteração dessa composição certamente se traduziria em um
pesado ónus para os demais consumidores, que, de certa
forma, já subsidiam os usuários de baixa renda, os quais, é
lógico, consomem menos e se beneficiam das regras.
No tocante á redução das tarifas dos serviços medidos de
energia elétrica, os óbices constitucionais são também
i nt ranspon i ve is.
A Constituição Federal, em seus arts. 21, XII, "b"; e 22,
IV, dispõe que a competência privativa para legislar sobre a
matéria está afeta á União, principalmente no que diz
respeito à política tarifária (art. 175, iti, já comentado).
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Assim, a CEMIO, apesar de ser controlada pelo Estado, é
concessionária de serviço público federal.
Urge salientar que, por determinação de lei federal, as
tarifas de energia elétrica para a classe de baixo consumo
são altamente subsidiadas, o que acaba beneficiando as
famílias também de baixa renda, que consomem menos. A
Portaria nQ 432, de 13/8/92, do Ministério das Minas e
Energia, dispõe sobre os descontos a serem concedidos para
as faixas de consumo situadas entre O e 200kWh. Assim, por
força desse permissivo legal, tais descontos são
distribuídos da seguinte forma: até 3OkWh, 60%; de 31 a
lOOkWh, 40%; de 101 a 200kWh, 30%. 0 parâmetro eleito pelo
legislador federal (faixa de consumo) é o mais apropriado
para a espécie, já que elimina a possibilidade de fraude
(como é o caso de qualificação da família de baixa renda por
meio de comprovação, como cogita o projeto de lei sob
comento), e se mantém obediente ao texto constitucional.
Assim como no caso do serviço público de água e esgoto, o

aumento do subsidio nas tarifas de energia elétrica para as
famílias de baixa renda, como preceitua a proposição em
tela, certamente onerará os demais consumidores.
No campo isencionista, o Projeto de Lei ng 1.017/92 cogita
da gratuidade, para os usuários de baixa renda, do
fornecimento do registro civil de nascimento e da certidão
de óbito. O direito ao fornecimento gratuito de tais
certidões está disposto no art. Sg, _XXVI, da Constituição
Federal, o qual deve ser regulamentado.
Por último, o documento em estudo propõe que a suspensão

por atraso no pagamento das tarifas, de serviços públicos de
caráter essencial, que tenham como base de cálculo o consumo
medido, somente poderá ocorrer por ordem judicial ou após
instauração de processo administrativo em que ao usuário
seja assegurado amplo direito de defesa.
Ao inserir na proposição tal dispositivo, o parlamentar
Inspirou-se tanto na Lei Federal nQ 8.078. de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), como também na Constituição
Federal (art. s). Se, por um lado, porém, tangenciou a Lei
Maior (arts. 21, 22 e 175, já citados), por outro, o tema
está "sub judice", tornando-se prudente aguardar-se a
manifestação definitiva do Poder Judiciário sobre o assunto,

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela inconsti-
tucionalidade,pela ilegalidade e pela injuridicidade do
Projeto de Lei ng 1.017/92.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

Célio de Oliveira - Antõnio Fuzatto - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.177192
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Jorge Hannas,
propõe seja declarada de utilidade pública a Sociedade de
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Educação Integral e de Assistência Social - SElAS -' com
sede no Município de Belo Horizonte.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, e vem agora
a esta comissão, para o lg turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em exame é uma sociedade
civil de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, voltada
para a promoção de atividades educativas, culturais e de
assistência social e religiosa aos menos favorecidos.
Pelas atividades de evidente alcance social e humanistico
que busca desenvolver, torna-se a SElAS merecedora da
declaração de sua utilidade pública.

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

ng 1.177/92, no IQ turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.209/92

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

A proposição em tela, do Deputado Geraldo Rezende, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Instituição
Espirita Planalto, do Município de Uberlândia.
Publicada em 19/12/92, a proposição foi enviada,
preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbices à sua normal tramitação.
Em atendimento às normas regimentais, vem, agora, a matéria

a esta comissão, para o lg turno de deliberação conclusiva-
Fundamentação

Trata-se de entidade que presta relevantes serviços à
comunidade de Uberlândia, notadamente no campo da
assistência social, mantendo-se fiel aos princípios
filosóficos que nortearam sua criação.
Consideramos, pois, das mais justas e oportunas a
iniciativa da proposição em exame.

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

Lei ng 1,209/92, no 1Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1993-
Gilmar Machado, Relator,

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 25/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei complementar em epígrafe, de autoria do
Governador do Estado, dispõe sobre a transferência de
militar para a reserva não remunerada e dá outras
providências.
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Publicado em 10/3/93, o projeto foi distribuído a esta
comissão, para, nos ternos do art. 200, c/c o art. 103. do
Regimento Interno, receber parecer preliminar.

Fundamentação
A Constituição da República, nos fl 3Q e 4Q do art. 42,
dispõe sobre a transferência para a reserva dos servidores
militares que venham a exercer cargo público civil em
caráter permanente ou, ainda, que aceitem cargo, função ou
emprego públicos temporários por período superior a dois
anos, contínuos ou não.
A Carta mineira, nos 3g e 4g do art. 39, repete a regra

estabelecida na Lei Maior.
Nos dispositivos constitucionais supracitados não se

estabelece, no entanto, a obrigatoriedade de que a passagem
do militar se dê para a "reserva remunerada". Sendo o texto
constitucional omisso a respeito da remuneração, cabe à
legislação infraconstitucional dispor, em cada caso, sobre a
matéria
No Estado de Minas Gerais, a legislação em vigor determina
que a passagem do servidor militar para a reserva, nas
condições do art. 39, 3g e 4Q, da Constituição Estadual,
se dá com proventos proporcionais ao tempo de serviço na
instituição militar. Trata-se de reserva remunerada
proporcional, conforme dispõe o art. 43, II, da Lei Delegada
ng 37, de 13/1/89, c/c 05 arts. 17. 18 e 136 da Lei n
5.301, de 16/10/69 (Estatuto da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais).
O projeto de lei complementar em exame pretende modificar a
legislação em vigor, ao dispor que a passagem para a reserva
de servidor militar que aceite cargo público, em caráter
permanente ou temporário, por mais de dois anos, já não
originará direito á percepção de proventos proporcionais. Ou
seja, passará o servidor enquadrado nos seus dispositivos a
integrar a "reserva não remunerada".
Fundamentado no interesse público, o projeto de lei
complementar em tela encontra-se adequado aos princípios
constitucionais que regem a competência e a iniciativa no
processo legislativo, nos termos dos arts. 10, XIV, a", e
66, III, f", da Carta mineira.
Torna-se necessário que novas regras sejam introduzidas por
lei complementar, diante do disposto no art. 65, 2Q, IV,
da Constituição Estadual, que concede ao Estatuto da Policia
Militar aquele "status' na hierarquia das leis.
Assim sendo, nada obsta á normal tramitação do Projeto de
Lei Complementar ng 25/93 nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
Complementar nQ 25/93.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator -

Cõlio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Antônio Fuzatto.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 819192
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Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o Projeto de Lei n
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 aprovado no IQ turno, na
forma original, e volta, agora, a esta comissão, a fim de
receber parecer para o 2g turno, nos termos do art. 196 do
Regimento Interno.

Fundamentação
Em nossas águas fluviais coexistem peixes de hábitos
diversos, destacando-se dentre eles muitas espécies
migratórias, os chamados peixes de piracema, cujo instinto
de reprodução leva-os, em determinada época do ano, a subir
os rios á procura de locais propicias á desova.
A piracema é impedida por obras de barramento nos cursos de
água, para geração de energia elétrica, para irrigação ou
para outros usos.
Tendo em vista tal fator, o atual Código de Pesca prevê a
adoção de medidas de proteção à fauna em quaisquer obras que
importem a alteração do regime de cursos de água, mesmo
quando ordenadas pelo poder público (art. 36 do Decreto-Lei
nQ 221. de 1967).
A construção de escadas de peixes é um recurso técnico
utilizado em todo o mundo como medida de proteção às
espécies migratórias, auxiliando-as na transposição dos
barramentos -
O projeto de lei da Deputada Maria Elvira determina a

construção de tais escadas, limitando sua obrigatoriedade às
barragens cujos projetos apresentem características
condizentes com tal medida, de acordo com a análise e a
decisão do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.
Isso posto, corroborando o parecer emitido por esta
comissão, no lQ turno, não vemos óbices á aprovação da
proposição, que constituirá, a nosso ver, um instrumento a
mais para a efetiva proteção de nossa fauna ictiológica.

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

Lei flQ 819/92, na forma proposta
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José, Relator -

Glycon Terra Pinto.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 1.155/92
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em exame, do Deputado Reinaldo Lima, objetiva
declarar de utilidade pública o Operário Futebol Clube, com
sede no Município de Bom Despacho.
Aprovado no lg turno, sem emendas; retorna o projeto a esta
comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
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Ratificamos a opinião exarada por esta comissão quando a
matéria foi apreciada no 1Q turno.
Com efeito, a entidade em questão tem prestado importantes
serviços, notadamente nos campos do lazer e da cultura, à
comunidade, configurando-se, pois, como medida das mais
justas e oportunas a pretendida declaração de utilidade
pública.

Conclusão
À vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.155/92, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.160192

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

O Projeto de Lei nQ 1.160/92, do Deputado Agostinho Patrus,
objetiva alterar a denominação da Escola Estadual Morro
Escuro, do Municiplo de Santa Maria de Itabira, para Escola
Estadual Paulo Luciano Viana.
Aprovada no lQ turno, sem emendas, retorna a matéria a esta
comissão, para o 2c turno de deliberação conclusiva, como
preceitua o Regimento Interno.

Fundamentação
Nada há que obste ao que a proposição objetiva, tendo em
vista os relevantes méritos do cidadão que se pretende
homenagear. Como já foi acentuado, quando da apreciação da
matéria no lQ turno, Paulo Luciano Viana sempre acreditou na
educação como elemento indispensável ao desenvolvimento
social.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos favoravelmente à aprovação
do Projeto de Lei nQ 1.160/92. no 2g turno, na forma
proposta.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.183192

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

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em
epigrafe propõe seja declarado de utilidade pública o Clube
Operário Treze de Maio, com sede no Municipio de Santana do
Jacaré.
Aprovada no lQ turno, sem emendas, retorna a proposição a
esta comissão, para o 2o turno de deliberação conclusiva,
nos termos do art. 104, 1, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O Clube Operário Treze de Maio de Santana do Jacaré é uma
entidade sem fins lucrativos, que desempenha atividade de
natureza recreativa e cultural naquele nunicipio.
Por exercer uma função social de inegável interesse para a

comunidade em que se insere, torna-se a entidade merecedora
da declaração de sua utilidade pública.
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Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.183/92, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1993.
Gilmar Machado, Relator.
PARECER SOBRE EMENDA APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE

LEI NQ 1.322/93
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do
Estado, cria o Quadro Especifico de Cargos de Provimento
Efetivo do Sistema único de Saúde do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.
Aprovado pelas Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, em reunião conjunta, com as Emendas ngs 1, 2 e
3, o projeto foi a Plenário, onde recebeu a Emenda ng 4. no
1Q turno, que analisamos agora, nesta comissão, nos termos
do art. 195, f 2g, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda nQ 4, de autoria do Deputado Antônio Fuzatto,
pretende introduzir significativas alterações na estrutura
funcional e administrativa do Sistema único de Saúde.
A matéria, por sua complexidade, merece estudos mais
profundos que envolvam o órgão administrativo a que caberá
implementar e gerenciar as ações na área de saúde pública do
Estado.
Lembramos, ainda, que o diário oficial, na sua edição de
27/4/93, anuncia para breve a apresentação do Plano de
Carreira do Poder Executivo, oportunidade mais apropriada
para a retomada da discussão ora iniciada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela rejeição da Emenda no

4, apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei ng 1.322/93.
Sala das Comissões. 28 de abril de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ermano Batista. Relator -

Antônio Júlio - Alvaro Antônio - Roberto Amaral.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

3683 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 26/4/93 pelo

Deputado Clêuber Carneiro
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, quero registrar, desta tribuna, com alegria, o
primeiro aniversário da Lei ng 10.704, de 27/4/92, que
emancipou os novos municípios mineiros. Após 30 anos, a
consciência política de nosso povo exigia uma modificação em
nossa geografia, tudo pressionado por situações novas que já
não mais se acomodavam. Esta Casa, sensível a essas expecta-
tivas, mesmo arrastando pesados desgastes, levou a termo o
incidentado processo de emancipação, pelo qual logramos
aprovação e instalação de 33 novos municípios.
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Hoje estamos aqui para comemorar a vitória e homenagear
aquelas cidades nas quais diretamente o nosso trabalho se
fez presente, autor do projeto e representante que somos dos
anseios do seu povo. No bojo de nossa homenagem, a
convicção'de que o trabalho não foi em vão e de que os seus
frutos serão multiplicados, para o bem do povo.
Homenageio, pois, o novo Município de Pedras de Maria da
Cruz, onde a marca sempre foi a bravura. Os registros da
história não negam a saga do povo de Maria da Cruz, que
encerra em seu próprio nome a legenda da heroína que,
antecipando-se a Tiradentes, deu o grito libertário das
barrancas do São Francisco, desafiando a Coroa e os tempos.
Assim é que começamos a construir a nossa história, toda
temperada por rasgos de heroismo e de fé, de amor libertário
e de obstinação histórica. Esta é a argamassa de nossa
construção.
Cumprimento, neste primeiro aniversário de emancipação
político-administrativa, todo o povo do Município de Pedras
de Maria da Cruz, o seu Prefeito, os seus Vereadores, toda
sua liderança comunitária, nunca podendo esquecer aqueles
que, com denodo e coragem, compuseram a comissão
emancipacionista, embrião da vitória e sustentáculo deste
parlamentar, que, na condição de filho da terra, elaborou o
projeto e conduziu o processo até o dia da alvorada, que
hoje comemoramos.
Reafirmamos o nosso compromisso de não ceder um milímetro
sequer na obstinada luta pela consolidação da independência
de Pedras de Maria da Cruz, promovendo todos os meios de
fazer crescer o seu povo.
Ao meu querido povo de Lontra, ao ensejo das comemorações
do primeiro ano de emancipação desse futuroso município,
desejo transmitir-lhe meus votos sinceros de felicidade.
Desejo reafirmar-lhes que acredito em nosso futuro e
repetir-lhes que só através da emancipação, consolidada pela
vontade do povo e pelo seu trabalho, chegaremos á plenitude
da cidadania.
Lontra, em sua história, foi vítima de deterioradas
relações com a antiga sede do Município de São João da
Ponte, de onde só lhe vinha o descaso e o desapreço
político-administrativo. Essas relações padrastas se
deveram, inclusive, à própria geografia do antigo distrito,
que mantinha muito mais ligações com o eixo Januárla-Montes
Claros do que com a antiga sede.
Hoje, um tempo novo se instalou em Lontra. Podemos, enfim,
ter esperanças e acreditar no futuro que, juntos, havemos de
construir para o nosso povo.
Parabéns ao Prefeito Ildeu dos Reis Pinto, parabéns à

Câmara de Vereadores; parabéns ao povo amigo de Lontra, que
soube fazer a hora e não esperou acontecer. Sinto-me feliz e
gratificado de poder ter sido o arauto desse povo no seu
grito de liberdade.
A minha Icarai, a nossa mensagem para essa cidade é e será
sempre sentimental. A emancipação de Icarai foi uma luta sem
quartel, uma guerra sem fronteiras, 0 povo, confiante,
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contagiando uns aos outros com frágeis chamas de esperanças,
diante de mil e um obstáculos, foi o ponto decisivo.
Uma comissão brava e corajosa capitaneada por Jorge e Solon
soube conduzir o sentimento do povo e ancorar suas
expectativas e esperanças na emancipação vitoriosa. Hoje nos
orgulhamos destes sertanejos obstinados, sonhadores da
liberdade, do progresso e do desenvolvimento.
A história fará registro e fará justiça aos que
acreditaram. A minha mensagem nos festejos deste lg
aniversário de emancipação politico-administrativa do
município é a de que a chama do entusiasmo continue acesa;
que o povo se una sob a liderança do seu Prefeito e de seus
Vereadores, superando os osbstáculos e dificuldades, na
certeza do seu futuro.
Tenho fundadas esperanças de que o Município de Icarai será
uma terra de paz e de prosperidade, e de que todos nós
havemos de ter orgulho de seu desenvolvimento.
Matias Cardoso, do seu nome forte e do peso de sua história
firma-se a sua trajetória de resistência. Da sua fé,
plasmada por gerações, desde os primórdios da nossa
integração pela mão do bandeirante, forjou-se o caráter do
seu povo. Povo que não nasceu para ser escravo nem para ser
caudatário; povo que, do alto, mirando-se na impetuosidade
do rio São Francisco, forja sua própria luta, a despeito da
probreza instalada nas entranhas ricas de sua terra e de sua
gente.
Desejo comemorar o primeiro ano de emancipação do povo de

Matias Cardoso abraçando-o, na solidariedade de quem, como
autor e batalhador de sua libertação, também sonhou com o
seu progresso.
Hoje, ressentimentos esmaecidos e controvertidas batalhas
ultrapassadas, um só sentimento deve nortear todas as ações:
o sentimento de levar o povo de Matias Cardoso rumo à
fel icidade.
Que a ação dos seus homens e o amor aos seus filhos
transformem suas próprias agruras em conquistas permanentes.
Ao povo e ao Governo de Matias Cardoso, os nossos parabéns e
o nosso respeito.
Referentemente a Jaiba, quando propus a criação do

Município de Jaiba, eu não só apostava no presente, mas,
sobretudo, acreditava no futuro.
Hoje, quando comemoramos o primeiro aniversário de
emancipação de Jaiba, temos certeza de que demos um passo
bem alicerçado. A potencialidade da região, a garra do seu
povo, a presença marcante do empresariado, a força dos seus
colonos, tudo aliado aos altos investimentos dos Governos
Federal e Estadual, garantem a Jaiba a certeza de que ali
se firma um dos mais fortes, prósperos e promissores mu-
nicípios de nossa região.
Parabenizo o seu povo, parabenizo todos aqueles que,
trabalhando e amando aquela região, constroem um celeiro
para Minas e para o Brasil.
Não posso esquecer a bravura dos membros de sua comissão

emancipacionista, os mais participativos de todos,
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vigilantes dos trâmites do processo e aguerridos no
interesse comum. O município teve também a sorte de ter tido
o Dr. Carlos Landi como seu Intendente, um homem de bem, a
quem eu só me refiro homenageando-o como tio apóstolo da
Jaíba"
Meus parabéns e a alegria de ter-me ligado umbilicalmente a
Jaiba. Este município ainda será estrela no cenário mineiro.
Uma homenagem a Noroeste e a Jrucuia; nas minhas incursões

emancipacionistas, fui buscar no Noroeste os desejos
latentes daquela gente. Já tinha um bom trabalho no
Riachinho quando elevei o povoado á condição de distrito do
Município de São Romão. Aquela época, sob a liderança do
Prefeito Fernando de Sales Palma, construímos a estrada,
todas as pontes, inclusive a do ribeirão da Conceição,
fizemos a eletrificação, instalamos cartório, ginásio
estadual, telefone e começamos a atacar o angustiante
problema do abastecimento de água, perfurando poço
artesiano.
O distrito progrediu, e pude, então, formalizar o meu
projeto de emancipação, sempre contando com o acompanhamento
dos Vereadores do lugar - João Gualberto, José Montijo e
Geraldo Palma e do então Prefeito Waidemar Palma.
O Riachinho se tornou cidade e é hoje um grande

entroncamento rodoviário, com expectativas de progresso que
se multiplicam.
Além do Riachinho, e para que a integração daquela área
fosse um fato, defendemos, em todos os níveis, a emancipação
de Urucuia, antigo Distrito de Porto de Manga, na certeza de
que aquele vazio teria de ser integrado e de que aquela
gente deveria ter uma oportunidade. Foram muitas as
dificuldades e deficiências a serem superadas, umas indo
esbarrar-se no Judiciário, instância na qual a sua comissão
emancipacionista teve uma atuação vigorosa.
Alegro-me com o povo urucuiano neste aniversário,
comemorando a instalação do seu 2Q Grau, também pleito
nosso, certos de que ali se firmará um posto avançado, uma
nova oportunidade de vida para um povo que sempre viveu
esquecido e à margem das conquistas da civilização.
Como emancipacionista convicto, ajudei no trabalho direto a
vários municípios novos, que hoje comemoram seu primerio
aniversário. Ajudei Juatuba, ajudei Montezuma, entre tantos
outros, e hoje repetiria tudo, por entender que só assim
regiões pobres e com extensas áreas territoriais serão
beneficiadas e terão acesso a um mínimo de progresso.
Continuarei a postos para as próximas lutas e já alinho em
minhas preocupações emancipacionistas o propósito de
trabalhar novos processos, tais como os de Juvenilia, em
Montalvânia; Missões, em Itacarambi; e São Joaquim e Cõnego
Marinho, em minha Januária, que ainda continua como o mais
extenso município mineiro, com q uase 13.000km2.
Registro, assim, para os anais da Casa, nossa satisfação
pelo aniversário desses novos municípios, compreendendo
perfeitamente a grandeza do seu significado para o nosso
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povo e acreditando que esse era o único caminho para o seu
desenvolvimento.

- Sem revisão do orador.)_ -
368 REUNIO ORDINARIA

Discurso proferido em 26/4/93 pelo
Deputado José Maria Pinto

O Deputado José Maria Pinto - Faz mais de um mês que
parcelas significativas do funcionalismo público estão de
greve. Considerando que reivindicam, basicamente, aumento
salarial, devemos dizer que a causa é justa, já que os seus
vencimentos estão por demais defasados.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não ocupamos esta tribuna,
entretanto, para apoiar a greve, mas o funcionalismo
público, que sempre mereceu o nosso apreço e não é agora que
vamos abandoná-lo ou ignorar os seus legítimos reclamos.
Estamos defendendo, em última instãncia, uma vida melhor e

mais digna para aqueles servidores que têm de lutar no dia-
a-dia por questões elementares de sobrevivência. Essa luta
árdua e inglória desagrada até mesmo os quadros de elite,
como é ocaso da nossa querida Policia Civil, que, graças a
Deus, não está em greve, pois o que seria da gente de bem,
pacata, vivendo em clima de violência, sem segurança?
Ao mesmo tempo que postulamos melhores condições de vida
para o funcionalismo, preocupam-nos as graves conseqüências
da paralisação. Vejamos, por exemplo, algumas de suas
repercussões no setor educacional
Estima-se que haja no momento 3 milhões de crianças sem

escola. A esta altura, fazer a reposição das aulas perdidas
é humanamente impossível . Conseqüência: mesmo os alunos mais
adiantados estarão prejudicados, em definitivo, porque não
terão acesso a boa parte dos conteúdos programados. De modo
mais geral, podemos afirmar que o ensino, debilitado a cada
dia, tornar-se-á de uma vez por todas deficitário.
Em muitas cidades do interior, e são muitas, nenhum aluno
está tendo aula, simplesmente porque só existem escolas
públicas, todas de greve. E um estado de coisas bastante
lamentável.
Se a situação no ensino já é preocupante, a da saúde é mais
ainda, na nossa avaliação. Temos noticias de que os postos
de atendimento espalhados por estas Minas Gerais afora estão
quase todos fechados. Para onde acorrerá a nossa população
carente, que é assistida a todo instante pelos seus
ambulatórios e suas farmácias? Só Deus sabe. A perdurar a
greve, essa área irá entrar em colapso e a situação trans-
formar-se-á em calamidade pública. Isso não pode acontecer,
porque não há nada mais valioso do que vidas humanas
expostas a desnecessário risco.
Conseqüências negativas recaem sobre cada setor da atuação

estatal e não seria a hipótese de ficarmos citando caso por
caso. Entretanto, gostaríamos de destacar que a
administração pública está ameaçada de paralisação, o que
prejudicará o conjunto da sociedade e sacrificará os
próprios recursos públicos, cada vez mais minguados.
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Está sendo veiculado pela imprensa, por exemplo, que 100%
do pessoal da Secretaria da Fazenda aderiu à greve. Falta,
pois, fiscalização e arrecadação de tributos. Vale dizer: o
Estado não está tendo receitas, somente despesas. Não
recebe, mas tem de pagar. Passando á situação de
inadimplente, ficam criadas condições para o caos finan-
ceiro.
Para ficarmos ainda com fatos que vieram a público,
passamos a enumerar alguns processos que estão parados na
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, relativos a
obras e projetos de fundamental importância para Minas
Gerais: duplicação da BR-381; Projeto Jaiba; saneamento
ambiental, organização e modernização dos municípios;
saneamento das bacias do Arrudas e do Onça; monitoração das
águas superficiais da bacia do rio Paraíba do Sul; programa
social emergente e de geração de empregos. Além desses,
encontram-se suspensos 100 outros processos de licenciamento
nas áreas de controle de atividades na mineração, na
indústria química, alimentícia e na siderurgia. Enfim, estão
parados empreendimentos que significam crescimento e
progresso social.
Se tais dados, circunscritos á administração da FEAM, já
preocupam, verdadeiramente alarmante seria a reunião das
pendências adstritas a, digamos, 20 órgãos estatais,
responsáveis pela elaboração e execução de projetos.
A projeção leva-nos a concluir que a administração pública
estatal foi paralisada pela greve, razão pela qual o
movimento precisa terminar no menor espaço de tempo
possível
Acreditamos no bom senso do Governador Hélio Garcia e na

sua capacidade de negociador para encontrar a melhor solução
para o magno problema.
Pelo menos, de uma coisa temos certeza: o Estado não pode
permanecer inativo, nem o funcionalismo público permanecer
ganhando tão pouco. Se as duas questões são
interdependentes, devem ser tratadas em conjunto. Ambas
devem merecer a mesma atenção das nossas autoridades.
Para esse ponto chamamos a atenção do nosso ilustre

Governador, exortando-o a que empenhe toda a sua experiência
de homem público para resolver o impasse, pois a sociedade
mineira não pode ficar pasmada, aguardando, indefinidamente,
a continuidade dos seus projetos de vida, dos programas de
governo, das obras e de uma série de múltiplas atividades
que não podem parar.

368 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 26/4/93 pelo

Deputado João Marques
O Deputado João marques* - Mediante pesquisas efetuadas
pelos sindicatos dos funcionários públicos e dos professores
da rede estadual e também mediante trabalho elaborado pela
equipe do Deputado Anderson Adaudo, Líder do PMDB, tomamos
conhecimento de que, em vários Estados da União, já existe
lei específica estabelecendo uma política salarial de seus
servidores. Entretanto, o Estado de Minas Gerais, apesar de
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estar sempre na vanguarda da criação de soluções para os
problemas dos servidores, principalmente na área de
educação, ainda se vê engatinhando quando se trata de
solucionar o problema angustiante dos vencimentos de seus
servidores.
Diversos estudos já foram efetuados, e várias sugestões
foram apresentadas pelos Srs. Deputados e pelas entidades de
classe. No entanto, esbarra-se em algo que não se sabe o que
é, haja vista já terem sido aprovadas duas leis, as Leis ng
9.729, de 5/12/88, e ng 9.757, de 10/2/89, que dispõem sobre
reajustamento de vencimentos de funcionários e a forma como
esses vencimentos são reajustados. Entretanto, por falta de
regulamentação, o artigo que preceitua essa política
salarial deixa de ser aplicado.
Todos sabemos que, realmente, esse estudo é bastante

complexo. Entretanto, na atual conjuntura, é necessário que
nós, Deputados, funcionários e Governo, arregacemos as
mangas para encontrarmos uma solução que satisfaça a ambas
as partes. E preciso, portanto, que, em curtíssimo prazo, o
Governo reabra as negociações com os servidores, pois esse
impasse não pode continuar. Os servidores e professores têm
razão quando saem às ruas para reivindicarem seus direitos
há muito tempo solapados pelo Governo Estadual, e o que
vemos é acontecerem, ano após ano, greves e mais greves no
âmbito do serviço estadual, levando toda a população a um
desgaste de infindáveis proporções Por isso, achamos por
bem contribuir para a procura de soluções, remetendo á
equipe de governo sugestões para a confecção de um projeto
de política salarial que venha trazer lenitivo a essa classe
tão sofrida.
E necessário, entretanto, que o Governo, para início de

qualquer esboço, atente para alguns requisitos primordiais,
sem os quais não há condições de efetuar qualquer projeto
neste sentido:

- conforme as nossas Constituições - Federal e Estadual -
o menor vencimento pago a funcionário será sempre igual ao

salário mínimo. Atente-se que é vencimento e não
remuneração;
2 - por outro lado, o salário mínimo é estabelecido por lei
federal, e esta deve ser obedecida rigorosamente pelos
Estados e pelos municípios;
3 - ademais, o salário mínimo vem sendo, atualmente,
reajustado bimestralmente, e até existe estudo para o seu
reajustamento mensal
4 - para complementar tudo isso, o art. 167 da Constituição
Federal proíbe a vinculação da receita de impostos a
qualquer despesa; aliás, existem várias propostas nesse
sentido.
Pelo exposto e em vista desses requisitos, formulamos

algumas sugestões, que, pela sua simplicidade, são de fácil
compreensão e poderão servir de esboço para o estudo sobre a
política salarial.
Assim, sabedor da importância da retomada do diálogo para
dirimir o impasse existente, apelamos para o bom senso dc
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Sr. Governador do Estado que, comprovadamente, dificulta as
negociações, com a intervenção do Secretário da Fazenda,
fazendo com que os funcionários se sintam menosprezados com
o descaso na apreciação de suas reivindicações.
E preciso haver a retomada do diálogo para que o Estado
possa exercer suas funções de bem servir a comunidade, que
se sente prejudicada com a ausência dos servidors em seus
postos.
Por isso, nossa proposição é que o Governo aceite as
sugestões apresentadas para a confecção urgente de um
projeto que estabeleça a política salarial tão almejada
pelos nossos servidores, que seja mais justa e estável e que
reponha o poder aquisitivo corroído mensalmetne pela
inflação. E. portanto, dever do Estado esforçar-se para
estabelecer um equilíbrio entre as partes. Esperamos que,
desta negociação, sala uma sólida política de salários,
justa e digna do nosso Estado. A contribuição para isso
apresentamos neste momento, por intermédio desta nossa
proposta.

Sugestões para um Projeto de Política Salarial do
Funcionalismo Público Estadual e do Magistério

- O Quadro Permanente deverá ser constituído de apenas 35
níveis, que servirão como parâmetro para o piso salarial de
todas as categorias, conforme o Anexo 1;
2 - essas categorias são constituídas de. classes de

servidores, na seguinte forma:
do nível 1 ao V - formação de lQ grau;
do nível VI ao XV - formação de 2Q grau;
do nível XVI ao XXV - formação superior;
do nível XXVI ao XXXV - cargos comissionados;
3 - o nível 1 será sempre o salário mínimo constituído por
lei federal;
4 - os níveis subseqüentes serão reajustados,

diferenciadamente, na proporção de um nível para o outro, da
seguinte forma: do nível II ao V, a diferença é de 8% e, a
partir do nível VI, a diferença é de 5%.
5 - todos os níveis terão direito á progressão horizontal,
constituída de graus de "A" a "E' que serão igualmente
reajustados na proporção de 3% entre um grau e outro, num
mesmo nível
6 - o piso inicial para o Quadro do Magistério será o

correspondente ao nível VI do Quadro Permanente, tomando-se
por base o PiA, conforme o Anexo II;
7 - os demais quadros de servidores da administração

direta, das autarquias, das fundações e das polícias civil e
militar tomarão como parâmetro, igualmente, os valores
atribuídos ao Quadro Permanente, em suas diversas classes;
8 - os benefícios, vantagens, gratificações e adicionais
serão computados sobre o vencimento a que cada servidor
fizer jus;
9 - todos os valores e vantagens são extensivos aos
servidores inativos;
10 - para os cargos comissionados, o piso salarial inicia-

se a partir do nível XXVI, na forma de lei especifica;
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11 - o abono-família é fixado em 2% do nível 1 do Quadro
Permanente;
12 - o funcionário do Quadro do Magistério detentor de

cargo de 40 horas terá piso inicial correspondente ao P54.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa é a nossa contribuição
para que o Governo se atenha a um estudo mais aprofundado e
estabeleça o mais rápido possível uma política salarial em
nosso Estado.
(* - Sem revisão do orador.)

- Os anexos mencionados foram publicados no Diário do
Legislativo" de 7/5/93J

368g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 26/4/93 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, recentemente, o "Jornal do Brasil" publicou um
artigo do ex-Senador Murilo Badarõ a respeito do novo
Judiciário. Diz o ex-Senador Murilo Badarõ: ( Lê:)
"O novo Judiciário
Em recente editorial, este jornal assim se manifestou a
respeito da Justiça brasileira: "normalmente lenta,
enferrujada e cara, distribuindo injustiça, por exclusão, à
maior parte da sociedade, ela se torna uma ameaça à
democracia, que não pode viver sem ela".
Dramática advertência aos legisladores e juizes, este
sentimento é, desgraçadamente, de toda sociedade. Urge,
pois, atalhar caminhos e encontrar saídas, enquanto é tempo.
No segundo semestre terá inicio a revisão constitucional,

oportunidade adequada para se repensar o papel do Judiciário
brasileiro, transformando-o em instrumento vivo e dinâmico
para solução dos conflitos maiores e mais freqüentes.
Libertá-lo de fórmulas e ritos ultrapassados, que só servem
à chicana e á injustiça, é a mais urgente tarefa do
legislador Cabe-lhe, também, dotar o juiz de efetivos
poderes de direção do processo, de modo a poder inibir, com
firmeza e coragem, as práticas protelatõrias, tão freqüentes
nos meios forenses -
A limitação das instâncias, praticada com sucesso em outros

países, ensejará soluções rápidas, evitando-se a eternização
das demandas, como acontece atualmente. O direito de defesa,
de ampla defesa - como está na Constituição - não pode
transformar-se em abuso de direito, em verdadeira negação de
princípios. O Supremo Tribunal Federal, que vem recobrando
sua credibilidade, não pode continuar asfixiado na
insuportável massa de processos que o aprisiona e diminui.
As questões de menor relevância devem ser solucionadas por
outras instâncias, se possível nos Estados e, até, nas
Comarcas, evitando-se o afunilamento hoje existente, com
irresponsável e inconseqüente corrida aos Tribunais
superiores. Os Juizados Especiais, em boa hora acolhidos
pela Constituição, clamam por urgente implantação, após
regulamentação do artigo 98, via projeto de lei complementar
há mais de dois anos em poder do Senado Federal.
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Até que venha o novo Judiciário, digna de registro é a
experiência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na
gestão recém-concluída do Desembargador José Fernandes
Filho.
Reunido com os juizes aos sábados e domingos (evitada.
assim, a interrupção dos trabalhos nos dias úteis), aquele
presidente realizou um verdadeiro milagre: reduziu o número
de processos, que girava em torno de um milhão e trezentos
mil, para aproximadamente quatrocentos mil, após dois anos
de trabalho duro e corajoso. E. o que é mais significativo,
todo o trabalho se fez com custo mínimo, quase zero,
limitado ás diárias de deslocamento dos juizes e indenização
por despesas de transportes, já que viajavam nos seus
próprios veículos.
Tal resultado, que assombrou o Brasil judiciário, foi

obtido através de medida simples; verdadeiro ovo de Colombo:
atribuição de competência aos diversos magistrados do estado
para cooperarem com os colegas das comarcas sobrecarregadas,
respeitado, sempre, o principio da identidade física do
juiz-
0 projeto, totalmente vitorioso, ficou conhecido como
"Mutirão do Judiciário Mineiro". Através dele substituiu-se
a cultura da solidão, que ronda a mesa de qualquer
magistrado, pela prática da solidariedade entre os diversos
juizes.
Minas, que trabalha em silêncio, não alardeou a

experiência. Praticou-a, como de seu feitio, com sobriedade
e determinação. Antecipando-se ao Judiciário que há de vir."
Sr. Presidente e Srs. Deputados, por uma questão de justiça

com o trabalho que o Desembargador José Fernandes Filho
desenvolveu como Presidente do Tribunal de Justiça e,
também, em homenagem ao ex-Senador Murilo Badaró, nós
acabamos de ler o seu artigo, publicado no "Jornal do
Brasil", e o transcrevemos para que fique nos anais desta
Casa. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
- Publicado de acordo com o texto original.)
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Belo Horizonte, sábado, 8 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 359 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE MAIO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens ns 344 e 345/93 (Veto à
Proposição de Lei nQ 11.855 e emendas ao Projeto de Lei
Complementar ng 23/93, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofícios diversos - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei do ng 1.378 ao 1.380/93 - Requerimentos do
ng 4.285 ao 4.293/93 - Requerimento do Deputado Antônio
Fuzatto - Comunicações: Comunicações do Deputado Tarcísio
1-lenriques (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Roberto Amaral Ronaldo Vasconcel los, Bonifácio Mourão, João
Batista, Anderson Adauto e Milton Salles - Interrupção da
reunião; registro de presenças; discursos do Deputado Paulo
Pettersen e do Dr. Joaquim Roriz, Governador do Distrito
Federal - Suspensão e reabertura da reunião - 2? PARTE
(ORDEM DO DIA): 1? Fase: Decisão da Presidência - Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.260/93;
requerimento do Deputado Amilcar Padovani aprovação -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Antônio Fuzatto;
aprovação - Requerimento ng 4.146/93; aprovação, com as
Emendas ns 1 e 2 - 2a Fase: Discussão e votação de
proposições: Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei n
1.281/93; requerimento do Deputado Raul Messias; deferimento
- Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.318/93;
apresentação da Emenda nQ 1; encerramento da discussão;
discurso do Deputado João Batista; requerimento do Deputada
Anderson Adauto; deferimento; questão de ordem; leitura do
art. 6Q; aprovação do projeto, na forma do vencido no lg
turno, com a Emenda ng 1 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - tbrahim Jacob - Ivo
José - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
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Miranda - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Milton Salies - Paulo Pettersen - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
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 á leitura da ata
da reunião anterior.

4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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.

Correspondência
- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, nas funções de lg-

Secretário, lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM Ng 344/93

Belo Horizonte, 5 de maio de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei ng 11.855,
que dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos
simbolos e niveis de vencimentos e dos proventos do pessoal
civil e militar do Poder Executivo e dá outras providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões de veto.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as

expressões de meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do veto
Ao considerar a Proposição de Lei nQ 11.855, que dispõe

sobre a recomposição e o reajustamento dos simbolos e niveis
de vencimentos e dos proventos do pessoal civil e militar do
Poder Executivo e dá outras providências, vejo-me no dever
de opor-lhe veto parcial, incidente sobre o # 2g do artigo
6Q, o parágrafo único do artigo 7g, o 3g do artigo 12, o
artigo 13 e seu parágrafo único e os artigos 20, 21 e 24.
Com efeito, recomenda-se a exclusão do 2g do artigo 6g,
resultante de emenda parlamentar, cuja redação poderia supor
conotação com todo o universo de inativo e tendo em vista,
em especial, o disposto no f 4Q do artigo 35 da Constituição
do Estado, que, por si, assegura ao inativo da Secretaria de
Estado da Educação o direito ao beneficio de que se trata.
Impõe-se a exclusão do parágrafo único do artigo 7g, do
do artigo 12, do artigo 13 e seu parágrafo único, dos
artigos 20, 21 e 24, todos por Introduzirem matéria
reservada á competência privativa do Governador do Estado,
além de contrariarem o disposto no artigo 68, inciso 1, da
Constituição do Estado, uma vez que, direta ou
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indiretamente, em alguns casos, tratam de espécie que
acarretaria aumento da despesa pública não prevista nas
estimativas da repercussão financeira do projeto
originalmente encaminhado ou, ainda, por conter disposição
çuja natureza tem disciplina própria na legislação vigente.
E assim desaconselhável qualquer alteração sem a prévia
audiência da entidade envolvida, como é o caso do artigo 20
(Art. 264 da Constituição do Estado).
Convém ressaltar, também, que a introdução de emenda ao
texto original do 3Q do artigo 12 leva-me a vetá-lo por
inteiro, atendendo ao que dispõe o f 4g do artigo 70 da
Constituição do Estado, não resultante a medida em prejuízo
para o servidor, de vez que continua vigente a norma do
artigo 9g da Lei ng 10.745, de 25 de maio de 1992, com a
redação dada pelo artigo 50 da Lei no 18.827, de 23 de julho
de 1992, observado o 'caput' do referido artigo 12 e seu
IQ.
Pelas razões expostas, deixo de acolher os dispositivos
citados da Proposição de Lei ng 11855, devolvendo-a ao
reexame da egrégia Assembléia Legislativa do Estado.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de maio de
1993.
Hél i o Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial

- Publicado de acordo com o texto original)
"MENSAGEM NQ 345/93

Belo Horizonte, 6 de maio de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as emendas
ao Projeto de Lei Complementar nQ 23/92 que organiza a
Procuradoria Geral do Estado, define sua competência e
dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira
de Procurador do Estado, com o objetivo de melhor definir os
dispositivos alterados, como a seguir se expõe:

- acrescenta no final do 2g do artigo 16 a expressão
'ou o Consultor-Chefe', ficando este dispositivo assim
redigido definitivamente:
'Art. 16 - ...........
2c - O Coordenador de Área, designado pelo Procurador-

Geral do Estado, substituirá, automaticamente, em caso de
ausência eventual, o Procurador-Chefe ou o Consultor-Chefe»'
II - dá nova redação ao artigo 46, assim:
"Art. 46 - E devida pensão mensal por morte do Procurador

do Estado e Consultor-Técnico ao cônjuge, enquanto durar a
viuvez, ou, em sua falta, aos filhos menores de 18 (dezoito)
anos, ou incapazes, correspondente a 2/3 (dois terços) da
remuneração ou dos proventos do Procurador do Estado ou do
Consultor-Técnico falecido, sendo inacumulável com outra
percebida pelo mesmo titulo do Tesouro do Estado, facultada
a opção pelo recebimento da pensão do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado - IPSEMG.
Parágrafo único - A pensão de que trata este artigo será
revista nos mesmos índices e nas mesmas datas de vigência
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dos reajustamentos de vencimentos dos cargos do Quadro
Especifico de Pessoal da Procuradoria Geral do Estado.!!
III - dá nova redação ao artigo 83, para explicitar o

valor do crédito necessário:
"Art. 83 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

crédito suplementar até o limite de Cr$27.381.410.680,00
(vinte e sete bilhões, trezentos e oitenta e um milhões.
quatrocentos e dez mil e seiscentos e oitenta cruzeiros)
para atender às despesas decorrentes da execução desta Lei
observado o disposto no artigo 43 da Lei nQ 4.320, de 17 de
março de 1964."
Solicitando a Vossa Excelência a gentileza de adotar as
providências para este fim, prevaleço-me da oportunidade
para reiterar-lhe as expressões do meu elevado apreço e
distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar flQ 23/92.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)

OFÍCIOS
Do Sr. Luiz Bandeira da Rocha Filho, Subchefe para

Acompanhamento da Ação Governamental da Casa Civil, acusando
o recebimento de oficio enviado pela Casa e cumprimentando-a
pela iniciativa de buscar contribuir para a análise e a
solução dos problemas do Pais.
Do Sr. Accacio Ferreira dos Santos Júnior, Secretário
Adjunto de Indústria e Comércio, encaminhando cópia de
correspondência dirigida pela Secretaria ao Presidente da
CDI-MG, em virtude de solicitação de oficio desta
Assembléia, relativamente à ampliação e complementação dcs
Distritos Industriais de Divinõpolis e Coronel Fabriciano.
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 1.378/93

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Tiros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Tiros imóvel de sua propriedade, situado
naquele município, com área de 14.400m2 (quatorze mil e
quatrocentos metros quadrados) localizado na 4v. Presidente
Antônio Carlos, constituído dos lotes do ng 1.506 ao no
1.521 (16 lotes) do quarteirão nQ 109, medindo cada lote
900m2 (novecentos metros quadrados), com os seguintes
limites e confrontações: pela frente, com a 4v. Presidente
Antônio Carlos, numa extensão de 120m (cento e vinte
metros); pela direita, com a Rua Or. Antônio Silva, numa
extensão de 120m (cento e vinte metros); pela esquerda, com
a Rua José Olegário de Mesquita, numa extensão de 120m
(cento e vinte metros); e, pelos fundos, com a 4v. José
Ferreira Capetinga, numa extensão de 120m (cento e vinte me-
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tros), conforme o registro ng R-13.232, livro 2-G, fls. 232,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tiros
Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo

destina-se à construção de casas populares.
Art. 2g - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao
patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados
da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 1993.
Bernardo Rubinger
Justificação: Visa o projeto ao aproveitamento do terreno

para construção de casas populares, tendo em vista convênio
assinado entre a Companhia de Desenvolvimento e Urbanização
- CODEURB - e a Prefeitura Municipal de Tiros.
O imóvel em tela foi doado ao Estado pela Prefeitura
Municipal em 19/9/85, e, como até a presente data não foi
usado pelo Estado, permanecendo o terreno abandonado,
percebe-se que o Governo de Minas não pretende construir
naquele local.
Além disso, em face da dramática situação econômica que
atravessamos, com uma gigantesca defasagem entre a oferta e
a procura de imóveis, só é viável para as famílias de baixa
renda a aquisição de casas populares construídas e
financiadas pelo Estado ou pelo município.
A doação de área para tal fim é, pois, medida de alto cunho
social, razão por que peço o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.379193
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Alvorada e Planalto, com sede no
Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Bairros Alvorada e Planalto, com sede no
Município de Sete Lagoas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 1993.
Paulo Pettersen
Justificação: Tendo por princípio básico a luta por

conquistas sociais para o povo das diversas comunidades que
assiste, a Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros
Alvorada e Planalto desempenha significativo papel junto á
população carente. Trata-se de entidade civil sem fins
lucrativos, que sempre primou pelo bom atendimento a seus
assistidos Tendo em vista essas considerações e numa
demonstração de reconhecimento ao trabalho relevante
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empreendido pela Associação Comunitária dos Moradores dos
Bairros Alvorada e Planalto, espero a aprovação da presente
proposição pelos nobres pares desta casa.
- 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 1.380193
Declara de utilidade pública a Creche Raio de Luz, com sede

no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche Raio

de Luz, com sede no Município de Teõfilo Otôni.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 1993.
Maria José Haueisen
Justificação: A Creche Raio de Luz foi criada para, em
regime de semi-internato, assegurar ás crianças o seu
desenvolvimento integral, prestando-lhes assistência
material, educativa e cultural, e garantir, efetivamente, a
sua segurança e bem-estar.
Não se pode deixar de louvar e apoiar iniciativas como as

da Creche Raio de Luz, dirigida por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelas funções que exercem.
A entidade, que funciona há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica e cumpre todos os requisitos exigidos
para que se possa declará-la de utilidade pública.
Isso posto, solicitamos aos nossos pares a aprovação da

presente proposição, para que aquela entidade possa gozar os
benefícios da lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
NO 4.285/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas à
liberação de verba para aquisição de tratores e equipamentos
agrícolas para o Município de Coqueiral. (- A Comissão de
Agropecuária.
No 4.286/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
realização de obras de saneamento básico no Povoado de
Santana, Município de Carbonita.
Ng 4.287/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que
sejam tomadas as providências necessárias ao término das
obras do Hospital Municipal de Coqueiral. (- Distribuídos á
Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 4.288/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo á Secretária da Cultura com vistas à
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liberação de verba para a Banda de Música Santa Cecilia, no
Município de Cana Verde.
Ng 4.289/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Educação e ao Presidente do
Conselho Estadual de Educação com vistas à adoção de
providências que visem ao cumprimento dos dispositivos
legais que determinam a obrigatoriedade de os livros
didáticos permanecerem em utilização por um período mínimo
de quatro anos. (- Distribuídos á Comissão de Educação.)
NQ 4.290/93. do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas a implantação e manutenção de sistema de
informatização 'on line" de trânsito e identificação civil
na Delegacia de Policia do Município de Nova Serrana. (- A
Comissão de Defesa Social-)
Ng 4.291/93, do Deputado Bonifãcio Mourão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
conclusão das obras de asfaltamento do trecho da estrada que
liga o Município de Água Boa ao de Poté, passando pelo de
Malacacheta, numa extensão aproximada de 96Km. (- Á Comissão
de Administração Pública.)
Ng 4.292/93. do Deputado Célio de Oliveira, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
atendimento das reivindicações das associações
microrregionais do Estado. (- A Comissão de Assuntos
Municipais
NQ 4.293/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Justiça com vistas à transferência de encarcerados da cadeia
pública de Governador Valadares para local mais apropriado.
(- A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)
Do Deputado Antõnio Fuzatto, solicitando seja o Projeto de
Lei ng 1.291/93 apreciado pela Comissão de Defesa do
Consumidor, após a reunião conjunta das demais comissões a
que foi distribuído.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Tarcísio Nenriques (2).
Oradores Inscritos

- Os Deputados Roberto Amaral, Ronaldo Vasconcellos,
Bonifácio Mourão, João Batista, Anderson Adauto e Milton
Sai les proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.

Interrupção da Reunião
O Sr. Presidente - Nos termos do f lQ do arU 23 do

Regimento Interno, a Presidência interrompe a reunião, neste
momento, para receber o Governador do Distrito Federal, Dr.
Joaquim Roriz, a quem convidamos a tomar assento à mesa

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, ainda, a
presença, em Plenário, do Sr. Alvaro Dias, ex-Governador do
Estado do Paraná; do Senador João França; do Deputado
Federal Salatiel de Carvalho; do Deputado Federal Edmar
Moreira; do Secretário de Obras do Distrito Federal, Dr.
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José Roberto Arruda; do Secretário de Cultura do Distrito
Federal, Dr. Fernando Lemos; do Secretário de Comunicação
Social, Dr. Wellington Morais; do ex-Deputado Federal Hélio
Costa e do Deputado Federal Mário de Oliveira.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo
Pettersen, que fará uma saudação ao ilustre Governador do
Distrito Federal.
O Deputado Paulo Pettersen - Exmo. Sr. Presidente em
exercício da Assembléia Legislativa, Deputado Elmiro
Nascimento; Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, Dr.
Joaquim Roriz; Exmo. Sr. Dr. Alvaro Dias, ex-Governador do
Estado do Paraná; Exmo. Sr. Senador João França; Exmo Sr.
Deputado Federal Salatiel de Carvalho; Exmo. Sr. Deputado
Federal Mário de Oliveira; Exmo. Sr. ex-Deputado, Jornalista
Hélio Costa; Exmo. Sr. Secretário de Obras do Distrito
Federal, Dr. José Roberto Arruda; Exmo. Sr. Secretário de
Cultura do Distrito Federal, Dr. Fernando Lemos; Exmo. Sr.
Secretário de Comunicação Social, Or. Wellington Morais;
demais autoridades, Srs. Prefeitos, Srs. Vereadores, minhas
senhoras e meus senhores, feliz a hora em que se apresentou
a esta Casa a oportunidade de receber V. Exa. , Sr.
Governador do Distrito Federal. Feliz o momento em que temos
alguém a quem prestar nossas homenagens.
Passa o Brasil por uma fase negra de sua história. Nos anos

de domínio do militarismo calaram-se vozes, abortou-se o
nascimento de novas lideranças. Renasceu a esperança com
Tancredo Neves. Ouvimos, de norte a sul o grito de glória,
que por fatalidade do destino transformou-se em soluço e
lágrimas. Coloriu-se o Brasil, que, em pouco tempo viu-se
obrigado a cobrir-se de luto. Saímos do verde e amarelo para
a ausência absoluta de cor: roupas negras, bandeiras pretas.
Pouca esperança sobrou. Poucos lideres sobraram neste Pais.
Entretanto, lá na longínqua Luziánia, nos idos de 1936,

nascia uma criança em quem, atavicamente, foi incutido o
gosto pela política- Nela incutiram também a visão do
crescimento do Planalto Central. E a criança sonhou ver um
dia brilhar no cerrado hostil as luzes de uma Capital
Federal. Adulto, participou, como empresário, da construção
de Brasília. Pioneiro, transformou sua cidade, Luziânia, na
base de operações e de abastecimento da nova Capital. Era
hora de mudar. Brasilia seria o seu segundo lar, a terra
natal de seus três filhos, onde cresceriam, estudariam e se
casariam. O ex-Vereador de Luzlânla elege-se Deputado
Estadual pelo MOS de Goiás e, em 1982, é eleito Deputado
Federal, liderando, por três anos, a Bancada e assumindo
também a Vice-Presidência do Diretório Regional do PMDB.
A trajetória política desse homem não poderia parar. Em
1986 é eleito Vice-Governador do Estado de Goiás. Depois
assume o Governo do Distrito Federal, em 1988, tendo ocupado
o Ministério da Agricultura em 1989- Marcou sua presença, de
forma indelével, por suas realizações, em Goiás e no
Distrito Federal. Líder nato, administrador por intuição e
economista por formação, o político Joaquim Roriz fez-se
respeitar até por adversários políticos. A frente do Governo
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do Distrito Federal mostra seu dinamismo administrativo,
procurando solucionar problemas que não foram previstos na
elaboração do plano piloto.
A cidade idealizada para ter população fixa, transformou-se
em grande metrópole e o Distrito Federal viu-se obrigado a
enfrentar problemas de ordem social surgidos pelo
crescimento desordenado. O administrador tem, de forma
brilhante, por meio de uma visão realista, preparado o
Distrito Federal para o século XXI. Entretanto, o executivo,
o homem do Governo, não poderia deixar os fatos políticos
acontecerem sem a sua participação efetiva. Na hora da
descrença partidária era necessário agir. Junta-se ao grande
ex-Governador do Paraná, Alvaro Dias, e cria uma nova
legenda, que não poderia ter outro nome senão aquele que
simbolizasse o que eles, como governantes, sempre buscaram
para seus Estados: o progresso. Nasce, então, o Partido
Progressista. A eles, unem-se outras lideranças,
imediatamente.
À nova idéia lançada aglutinaram-se idealistas oriundos de

outros partidos. Senadores. Deputados Federais e Estaduais e
Prefeitos aderiram a essa chamada. Sob a Presidência de
Alvaro Dias a nova proposta está se fazendo ouvir em todo o
Brasil. Minas Gerais, que nunca, ao longo de sua história,
deixou de participar dos acontecimentos que marcaram a vida
política nacional, em primeira hora, filia-se ao movimento-
0 Partido Progressista torna-se uma realidade. A união do
PTR e do 251', embriões do PP, novas forças se agregam nesta
Casa, não poucos caminham para a nova legenda. Homens corno o
ex-Deputado Federal, o eminente jornalista Hélio Costa
passam a fazer parte do movimento progressista. Márcia,
querida de todos, filha do inesquecível e eterno Presidente
dos brasileiros, Juscelino kubitschek, atual Vice-
Governadora do Distrito Federal, em cujo sangue corre o mais
puro idealismo herdado, também engaja-se de forma decisiva
no movimento. Forma-se, assim, uma multidão propalando a
nova idéia. Novas forças virão dessas Minas Gerais.
Sr. Governador Joaquim Roriz, esta Casa sente-se honrada

com a presença de V. Exa.
Ao transformarmos a reunião deste dia numa homenagem a V.
Exa. , o fizemos na consciência plena de que devemos
reverenciar os homens que têm se destacado neste Pais.
Tínhamos de fazer o ato simples, sem pompa, sem fogos e
luzes. Afinal, estamos homenageando uma pessoa que gosta e
ama a simplicidade. Engrandece-se esta Casa ao homenageá-lo.
Honra-nos privar desses momentos com V. Exa.
Sr. Governador, dentro da alegria desta hora fica apenas
uma tristeza irreparável: quisera-nos, Sr. Governador, que
Luziânia fizesse parte do território mineiro. Assim,
teríamos Joaquim Domingos Roriz, cidadão brasileiro, dizendo
também "uai'.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Joaquim Roriz.

Governador do Distrito Federal.
o Or. Joaquim Roriz - Exmo. Sr. Deputado Elmiro

Nascimento. Presidente em exercício da Assembléia
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Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Senador
João França; Exmo. Sr. Deputado Federal Salatiel de
Carvalho, Líder do Partido Progressista na Câmara Federal;
Exmo. Sr. Deputado Federal Edmar Moreira; Exmo. Sr. Deputado
Federal Mário de Oliveira; prezadissimo companheiro Alvaro
Dias, ex-Governador do Estado do Paraná e Presidente
nacional do Partido Progressista; Exmo. Sr. Deputado Elmo
Braz, lg-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; Exmo Sr. Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo.
Sr. Deputado Sebastião Helvécio, 4Q-Secretário da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; prezadíssimo Deputado
que nos saudou nesta tribuna, companheiro Paulo Pettersen;
demais Deputados Estaduais e lideranças políticas aqui
presentes; Srs. Secretários de Estado; Dr. José Roberto
Arruda, Secretário de Obras do Distrito Federal, que nos
acompanha; jornalista Wilson Moraes, Secretário de
Comunicação Social; senhores lideres de partidos nesta
Assembléia; senhores jornalistas, senhoras e senhores,
quero, inicialmente, trazer um abraço da minha Vice-
Governadora, Márcia Kubitschek, que se encontra em Miami,
nos Estados Unidos, mas q ue, pelo telefone, me solicitou que
trouxesse um abraço a todos os seus conterrâneos, a todos os
parlamentares e um abraço especial a Hélio Costa, esta
liderança expressiva mineira, que orgulha a todos nós,
políticos brasileiros.
Sempre digo que as coisas não acontecem por acaso e sempre
indago a mim mesmo o porquê. Por que estou em Minas Gerais,
neste instante, quando vivemos um momento de expectativa, de
dificuldades e até mesmo de desesperança? Por que estou,
agora, em Minas Gerais, na Capital de Minas Gerais? Esta é a
indagação que sempre faço a mim mesmo, procurando entender,
procurando decifrar cada momento e cada dia da minha vida
pública. Aqui estou porque assumi um compromisso, em
determinado momento. Assumi o compromisso de aqui estar,
neste dia 6 de maio, para assistir à filiação ao Partido
Progressista de vários companheiros, do companheiro Hélio
Costa e de vários Deputados Estaduais. Quando chego aqui
para cumprir esse compromisso político, do qual muito me
orgulho, percebo que estou sendo homenageado pelo Poder
Legislativo de Minas Gerais, com as palavras carinhosas,
estimulantes deste brilhante Deputado Paulo Pettersen. a
quem agradeço de coração.
Mas a minha análise, a minha preocupação e indagação vão
além desta homenagem que ora recebemos em Minas Gerais,
terra que nós, goianos, aprendemos a admirar por fortes
razões. Já disse, de outras vezes, que tive, na minha vida
pública, uma grande alegria e uma grande tristeza. E esses
dois acontecimentos estão ligados a Minas Gerais. -
A minha maior alegria, ao longo da minha vida pública, foi

participar da inauguração de Brasilia, juntamente com minha
mulher e minhas filhas ainda pequenas. Naquele momento de
grande exuberância, com queima de fogos de artificio e uma
multidão participando daquele episódio histórico, estava lá
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o grande idealizador, o ex-Presidente de saudosa memória,
que o Brasil todo admira - Juscelino Kubitschek de Oliveira
Realmente, esta foi para mim a maior alegria na vida
pública. Este é um fato ligado a Minas Gerais, porque foi um
mineiro que construiu e inaugurou a Capital do meu Pais.
A minha grande tristeza - meu coração se comprimia como se
o Brasil estivesse se acabando - foi quando vi pela
televisão uma aeronave levantando vôo e trazendo de volta o
corpo do ex-Presidente Tancredo Neves. Naquele momento,
sentia a esperança se acabando, tamanha a minha tristeza.
Também, nesse momento, estava ligado a Minas Gerais. Com
esses dois acontecimentos e, agora, estando aqui, afirmo que
nada acontece por acaso. Nós não temos projeto político
pessoal definido, mas temos o dever de cumprir uma missão. E
será que não é agora, quando estamos caminhando para uma
definição, para uma solução dos grandes e graves problemas
do meu Pais, que deveremos assumir posição firme e corajosa
para alcançar esses objetivos? Será que essas soluções estão
surgindo a partir de agora? Será que é possível fazer um
partido forte no Pais, sem ter um partido forte em Minas
Gerais? Não creio. Será que esta descrença é porque estamos
profundamente ligados a este Estado, do qual nos orgulhamos?
Será que estamos ouvindo apenas nossa emoção, nosso
misticismo? Não, na verdade, nós percebemos que, sem a pre-
sença de Minas na discussão da política nacional, será muito
mais difícil buscar as soluções para os grandes e reais
problemas que assolam nosso Pais. E nisto que creio.
E por que essa aliança q ue fizemos e da qual temos orgulho,
com o nosso ex-Governador, sem mandato, mas um homem que
administrou o Estado com brilhantismo e, sobretudo, com
honradez? Por que esta nossa aliança com Alvaro Dias? Em
tudo percebo que há alguma coisa que nossa inteligência não
alcança, pois essa foi uma aliança muito simples, decidida
em apenas dois encontros e que redundou na fusão de dois
partidos pequenos. Tudo isso aconteceu. E por que Minas
Gerais? O futuro dirá.
Por que o nome Partido Progressista? Na minha visão,
existem dois sentidos. O primeiro é o progresso, e, para
tanto, estamos trabalhando- O segundo relaciona-se a um
aspecto sentimental, latente em todos nós. E a lembrança de
alguém que teve, sem a menor dúvida, uma grande participação
na vida nacional. E exatamente aquele que pregou pelo País
afora o "Muda Brasil". E aquele que disse, na cidade de
Belém, oportunidade em que estávamos juntos, quando 05 sinos
batiam 6 horas da tarde, hora da ave-maria, que enquanto
houver um só brasileiro sem escola, sem saúde, sem teto e
sem alimentação, toda prosperidade será falsa". Este homem,
também mineiro, lembra-me o PP do saudoso Tancredo Neves
Por tudo isso, estamos convencidos de que Minas Gerais
precisa ter um partido político forte, e o nosso Partido
Progressista será forte, porque forte está nascendo. Não
tenho dúvida de que, sob o comando deste moço - que a cada
dia cresce no meu conceito, na minha admiração, pela sua
lhaneza, pela sua lealdade, pelo seu comportamento ético
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-, nosso companheiro Álvaro Dias, vamos ter um partido
forte, buscando soluções para os problemas nacionais.
Gostaria de falar da minha felicidade de aqui estar
participando da filiação de um homem público que tem uma
missão, de um homem que tem, sem a menor dúvida, uma tarefa
a cumprir. Não sei se é pela crença, pelo otimismo, por esta
imensa vontade de estar sempre ligado a Minas Gerais, não
tenho dúvida de que este Estado terá, com segurança, um
Governador de grande visão, que é o jornalista Hélio Costa.
Não poderia deixar de estar aqui assistindo a este ato,
porque ele è histórico. Tenho a convicção de que Minas
Gerais unida, forte e autêntica, Estado que todos nós
respeitamos, irá brilhar, agora, ainda mais, com Hélio
Costa.
Ao encerrar as minhas palavras, quero agradecer essa

homenagem que me foi prestada. Quero agradecer à Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e ao Deputado Paulo Pettersen
pelas suas palavras carinhosas, que me emocionaram
profundamente, principalmente porque foram ditas pelo
Deputado Paulo Pettersen, homem que representa uma região
tão importante deste Estado.
Finalmente, gostaria de dizer aos senhores que tenho muito
orgulho por ser Governador de Brasília. Tenho dito,
reiteradas vezes, que, a cada dia, Brasília se liga mais a
Minas Gerais. Tenho dito também que tenho muito orgulho por
ter sido o primeiro Governador eleito de Brasilia, e eleito
no lQ turno, numa cidade que, não tenho dúvida, só existe
porque existiu uma vontade política mineira de planejá-la e
criá-la. Portanto, Brasilia não existiria se não existissem
Minas Gerais e a política mineira.
Em meu Governo, tenho o maior apreço e respeito por Minas

Gerais, pelos políticos mineiros e quero dizer que este
Governador, eleito pela maioria esmagadora do povo de
Brasília, está aqui para dizer a Minas Gerais e a seus
políticos que tem muita honra em receber esta homenagem. Em
todos os passos dados em minha vida pública, tive como
exemplo e estimulo os homens públicos de Minas Gerais.
Agradeço esta homenagem e quero parabenizar o ex-Deputado
Hélio Costa e todos os parlamentares que se irão filiar ao
Partido Progressista. Cumprimento a todos, por seu futuro
político, que será glorioso a partir deste instante. Muito
obrigado.

- Sem revisão do orador.)
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa aos senhores
que o Dr. Joaquim Roriz e o Dr Álvaro Dias, juntamente com
seus companheiros, irão recepcionar a todos no espaço
cultural desta Casa.
A Presidência agradece a todas as autoridades por suas
presenças, especialmente ao Dr. Joaquim Roriz, Governador do
Distrito Federal, e suspende a reunião, por 10 minutos, para
os cumprimentos.

Reabertura da Reunião
0 Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
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2a PARTE (ORDEM DO DIA)
4 Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à ia parte, a
Presidência passa á 2a parte da reunião, com a ia fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Decisão da Presidência
Modificação do Cronograma das Audiências Públicas Regionais
As audiências públicas regionais integram o elenco das

atividades das comissões da Assembléia, como se vê nos arts.
101, inciso V, e 151 e seguintes, do Regimento Interno,
normas essas que se complementam pelo disposto na Resolução
ng 5.117, de 13/7/92, e na Deliberação da Mesa nQ 856, de
27/4/93.
E é do art. 20 da citada Resolução ng 5.117, de 1992, que
resulta a competência dos Presidentes das comissões
permanentes para elaborar o cronograma das audiências
públicas regionais, a se realizarem no decurso da sessão
legislativa.
Com efeito, dispõe o art. 2g:
"Art. 2g - Os Presidentes das comissões permanentes se

reunirão, no inicio da sessão legislativa ordinária, para
elaborar o cronograma de audiências públicas regionais.
Parágrafo único - A realização da reunião prevista neste

artigo dependerá da presença da maioria dos Presidentes, na
primeira convocação, e de um terço, na segunda convocação".
Foi então no cumprimento do disposto no artigo transcrito

que os Presidentes das comissões permanentes se reuniram em
16 de março último e estabeleceram o cronograma que, em uma
nova decisão tomada na manhã de ontem, dia 5 de maio,
entenderam conveniente modificar, pelas razões já por todos
conhecidas.
A competência regimental, portanto, para o estabelecimento
de datas e localidades para a realização das audiências
públicas regionais é dos Presidentes das comissões
permanentes e não do Colégio de Lideres, ou da Mesa da
Assembléia, ou ainda de Qualquer outro órgão-
Mesa da Assembléia, 6 de maio de 1993.
Elmiro Nascimento, lo-Vice-Presidente, nas funções de

Presidente.
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
Tarcísio Henriques (2) - falecimento do Sr. João de Souza
Lopes e da Sra. Nordestina Autran de Albuquerque (-
Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.260/93, do
Deputado Amilcar Padovani, que dispõe sobre o modo e forma
de pagamento a funcionário público que menciona. O parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Amilcar Padovani, em que solicita o
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adiamento da discussão do parecer por cinco dias. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Requerimentos
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é
aprovado requerimento apresentado pelo Deputado Antônio
Fuzatto, em que solicita a apreciação do Projeto de Lei no
1.291/93, de sua autoria, pela Comissão de Defesa do
Consumidor após reunião conjunta das comissões a que foi
distribuido.
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 4.146/93, do Deputado
Anderson Adauto, em que solicita seja encaminhado ao
Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações referentes à
construção do trecho da Rodovia MG-190 que interliga
Uberaba, Nova Ponte e Irai de Minas. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento, com as Emendas ns 1 e
2, que apresenta. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram; (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1 e 2. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto aprovado o Requerimento
nQ 4-146/93, com as Emendas nQs 1 e 2.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2 fase da Ordem do Dia,
compreendendo 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 nQ 1.281/93, do Deputado Raul Messias, que cria o Fundo
do Trabalho. Incluido em ordem do dia para os fins do art.
288 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento do Deputado Raul Messias, em que
solicita seja retirado de tramitação o projeto. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
Inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.318/93, do
Tribunal de Contas, que dispõe sobre o reajustamento dos
simbolos de vencimentos do Quadro de Pessoal dos Servidores
da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, inclusive dos Inativos, e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto, na forma do vencido no lQ turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- vem à Mesa:

EMENDA Ng 1 AO PROJETO DE LEI No 1.318/93
Acrescentem-se ao art. 10 os seguintes termos:
"Art. 10 - ....7 (sete) cargos de Assessor de Auditor,

simbolo TCS-2, de recrutamento limitado ....
Sala das Reuniões, 6 de maio de 1993-
José Bonifácio
Justificação: O funcionário efetivo do Tribunal de Contas,

dedicado e eficiente, contribui com seu labor diário para o
desempenho das elevadas funções daquele Tribunal. E. pois,
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de justiça reconhecermos o trabalho desse funcionário e
empenharmo-nos em valorizar o profissional que ele é. Assim,
contamos com o apoio dos colegas para a aprovação desta
proposta.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.
A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto emenda de autoria do
Deputado José Bonifácio, que recebeu o ng 1, e que, nos
termos do § 4Q do art. 196 do Regimento Interno, vai
submeter a emenda a votação independentemente de parecer da
comissão. Em votação, o projeto. Para encaminhar a votação,
com a palavra, o Deputado João Batista-
- O Deputado João Batista profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Anderson Adauto, em que solicita a votação destacada do art.
6g do Projeto de Lei no 1.318/93, do Tribunal de Contas. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244, do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Mílton SaRes - Sr. Presidente, gostaria que
fosse feita a leitura do artigo destacado.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Solicito ao Sr.
Secretário que proceda á leitura.

Leitura do Art. 6o
O Sr. Secretário - ( Lê:) "Art. 60 - Ficam estendidos os

benefícios assegurados pelo art. 7o e seu parágrafo único da
Lei no 10.858, de 5 de agosto de 1992, aos servidores de que
trata a Lei ng 10.470, de 15 de abril de 1991, e que foram
colocados á disposição do Tribunal de Contas até 18 de
dezembro de 1992".
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo destaque e

salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 6g.
destacado. 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. Está aprovado o projeto, com a Emenda ng
1. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 7, ás 9 horas. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 199a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 28 DE ABRIL DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz e Bené Guedes
SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento do Deputado Baldonedo Napoleão (alteração
da pauta); aprovação - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.251/93; aprovação, com a Emenda np 1 - Discussão,
no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.322/93; apresentação da
Emenda ng 4; encerramento da discussão; envio do projeto e
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da emenda à Comissão de Administração Pública - Discussão,
no lQ turno, do Projeto de Lei flQ 1.334/93; discurso do
Deputado Baldonedo Napoleão; apresentação das Emendas do n
7 ao 11; encerramento da discussão; envio do projeto com as
emendas à Comissão de Administração Pública - Discussão, no
lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.318/93; palavras do Sr.
Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Roberto Carvalho - Bené Guedes
- Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio
Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio
Mourão - Célio de Oliveira - 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 Tarquftio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José
Braga - José Laviola - José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helénio - 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
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - 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.

- O Deputado Péricles
procede á leitura da ata
sem restrições.

4 PARTE
Ata

Ferreira, 2-Secretárlo "ad hoc",
da reunião anterior, que é aprovada

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.
vem à Mesa requerimento do Deputado Baldonedo Napoleão, em

que solicita alteração da pauta da presente reunião, de modo
que o Projeto de Lei nQ 1.318/93, do Tribunal de Contas,
seja apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.251/93, do

Governador do Estado, que dispõe sobre o Gabinete Militar do
Governador do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto, com a Emenda nQ 1 que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
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aprovação do projeto, com a Emenda flQ 1, da Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com a Emenda flQ 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei
nQ 1.251/93. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei 

no 
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
conclui pela constitucionalidade do projeto, com as Emendas
do ng 1 ao 3 que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela sua aprovação, com as Emendas do ng 1 ao
3, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, com as Emendas
do ng 1 ao 3, da Comissão de Justiça.
- Vem à Mesa:

EMENDA NQ 4 AO PROJETO DE LEI NO 1.322/93
Acrescente-se onde convier-
"Art. .... - Os cargos constantes no Anexo IV desta lei, de
lotação na Secretaria de Estado da Saúde, ficam
transformados nas categorias profissionais de Atendente e
Auxiliar Operacional do SUS, relativamente ao lo grau de
escolaridade, e de Técnico-Assistente do SUS, relativamente
ao 2g grau de escolaridade, passando a integrar os quadros 2
e 3 do Anexo £ desta lei.
Parágrafo único - As especificações das categorias
profissionais referidas no "caput" são as constantes no
Anexo V desta lei..
Acrescente-se no Anexo 1:
2 - Grupo de Nível de 2g Grau de Escolaridade
Grupo Denominação CategoriaFaixa deNúmero

 

da Classe Profissional Vencimento de Cargos
Nível Assistente Técnico Vil/Ol a
de Técnico Assistente VII/15
2g Grau de Saúde do SUS
de
Escolari-
dade
3 - Grupo de Nível de lg Grau de Escolaridade

(5a à Ba séries)
Grupo Denominação Categoria Faixa

Da Classe Profissional
Nível Agente de Atendente IV/01
de Serviços Auxiliar VI/01
lg Grau da Saúde Operacional
de do SUS
Escolari -
dade
Acrescente-se o seguinte Anexo V:

de Número
Vencimento de Cargos
• 1V/is
• VI/15
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ESPECIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DE QUE TRATA O
ART. DA LEI DE

- Grupo de Nível de 2g Grau de Escolaridade
1.1 - Denominação: Técnico-Assistente do SUS
1.2 - Atividades desenvolvidas: execução, sob supervisão e

orientação do Analista da Saúde, de atividades de nível
técnico especializado, nas áreas de atuação de promoção e
assistência á saúde, planejamento e gerenciamento, em nível
central e regional da SES/SUS/MG.
1.3 - Escolaridade exigida: 2g grau completo, com

habilitação técnica na área de atuação.
1.4 - Condições de trabalho: trabalho executado sob

condições às vezes insalubres.
II - Grupo de Nível de lQ Grau de Escolaridade
11.1 - Denominação: Atendente
11.2 - Atividades desenvolvidas: execução, sob supervisão

do Assistente Técnico da Saúde, de atividades auxiliares
pertinentes á operacionalização das ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, planejamento,
gerenciamento, em nível central e regional da SES/SUS/MG.
11.3 - Escolaridade exigida: lg grau incompleto e

treinamento especifico para a função a ser desempenhada pelo
servidor na Secretaria de Estado da Saúde/SUS.
11.4 - Condições de trabalho: trabalho executado sob

condições muitas vezes insalubres.
III - Grupo de Nível de lg Grau de Escolaridade
111.1 - Denominação: Auxiliar Operacional do SUS.
111.2 - Atividades desenvolvidas: execução, sob supervisão

do Assistente Técnico da Saúde, de atividades auxiliares
pertinentes à operacionalização das ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, planejamento,
gerenciamento, em nível central e regional da SES/SUS/MG.
111.3 - Escolaridade exigida: ig grau completo e

treinamento especifico para a função a ser desempenhada pelo
servidor na Secretaria de Estado da Saúde/SUS.
111.4 - Condições de trabalho: trabalho executado sob

condições muitas vezes insalubres.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 1993.
Antônio Fuzatto
Justificação: A presente emenda ao Projeto de Lei ng
1.322/93 tem por objetivo a transformação de cargos de lg e
de 2g graus de escolaridade do Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado da Saúde nas categorias profissionais
de Atendente, Auxiliar Operacional e Técnico-Assistente.
A proposta tem como fundamento legal o disposto no art. 198
da Constituição da República, que institui o Sistema único
de Saúde - SUS - como o conjunto de ações e serviços
destinados á promoção, proteção e recuperação da saúde.
Por seu turno, a Carta de Minas Gerais, promulgada em 1989,

prevê, expressamente, a implantação de planos de cargos e
carreira condizentes com a dignidade das funções de
relevância pública, destinadas a assegurar o direito público
subjetivo do cidadão à saúde.
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Como fundamento ético, tem-se por absoluto que não cabe
tratar de forma discriminatória, porque concentra mais ou
menos atividade intelectual, trabalhadores que fazem parte
da mesma cadeia de atribuições que finalizam em ações e
serviços destinados a promover a saúde da população.
Como elos da mesma corrente, indispensável cada um pela
parcela de conhecimento com que contribui para o produto
final, distinguem-se apenas pela complexidade e
responsabilidade inerente ao cargo que ocupam, que,
traduzindo-se em níveis de progressão funcional, não pode
justificar, por si só, a exclusão do quadro setorial.
Como fundamento político pode-se aduzir que tal máquina
discrepante, que deixa ao largo parcela da ordem de 30% de
seus trabalhadores, sobre tornar-se inadministrável . porque
transforma aliados em adversários, se traduz em afronta à
dignidade do servidor e aos direitos sociais do trabalhador,
consagrados na Constituição.
Resta acentuar o fundamento técnico. E por isso que
inúmeras funções de servidores da saúde, titulares de cargos
de lg e de 2g graus de escolaridade, têm atribuições
profundamente marcadas por singelos, mas nem por isso menos
importantes, atos de promoção, proteção e recuperação da
saúde, a exemplo do condutor de ambulância ou do servente
que provê a assepsia do ambulatório ou do hospital
Do ponto de vista do usuário, a quem se destina o serviço
de saúde e que é, em última análise, o contribuinte que
financia o sistema, não há distinção qualitativa entre o
servidor subalterno e aquele que finaliza o atendimento no
leito do hospital, como de resto já foi reconhecido por essa
Casa, ao aprovar o Plano de Cargos e Carreira da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais, ao qual se propõe
equiparar, sem restrições, os servidores de Secretaria de
Estado de Saúde.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.
No decorrer da discussão, foi apresentada emenda ao projeto
pelo Deputado Antônio Fuzatto. Nos termos regimentais, a
Presidência vai remeter o projeto à Comissão de
Administração Pública, para que sobre a emenda emita
parecer.
Discussão no lQ turno do Projeto de Lei nQ 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 Constituição
e Justiça opina pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação,
com as Emendas ngs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela sua
aprovação, com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de
Administração Pública, e com as Emendas de nos 3 a 6, que
apresenta.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-]o, o
ilustre Deputado Baldonedo Napoleão.
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O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer
alguns comentários a respeito do Programa SOMMA, que ontem
foi aprovado nas Comissões de Administração Pública,
Constituição e Justiça e Fiscalização Financeira e
Orçamentária.
Destaco aqui a Importância deste programa para o quadro
municipal de nosso Estado. Há anos, os municípios mineiros
vêm-se ressentindo da falta de recursos para diversas áreas
na vida municipal, e o saneamento básico é um exemplo de
situação grave. Na realidade, a situação é mais do que
grave: é alarmante, é caótica.
Se considerarmos, por exemplo, a possibilidade de tragédia
resultante do cólera, verificaremos que, com o Programa
SOMMA, estamos atendendo a uma grande prioridade municipal,
porque saneamento básico é fundamental para a questão da
saúde pública.
Mais do que a questão do saneamento básico - que é
importantíssima e grandiosa e que, por si só. já
justificaria o Programa SOMMA -, gostaria de comentar alguns
outros pontos em virtude dos quais o programa se destaca. O
programa fala do fortalecimento dos- municipios, da
modernização administrativa, da racionalidade administrativa
e da eficiência. Cumprimento os seus autores por terem
incluído, na relação de áreas contempladas com os recursos,
área de modernização administrativa. Digo isso porque o
problema das administrações municipais não é apenas a falta
de recursos, principalmente hoje, quando a nova Constituição
aumentou, consideravelmente, os recursos financeiros dos
municípios. Mas porque nenhum programa de governo - seja
federal ou estadual - atingirá tanto o cidadão como a
população sem a participação direta ou indireta do governo
municipal.
O que dizer do sucesso desse empreendimento, sem a
capacidade técnica e administrativa do governo municipal? A
rigor, o Governo do Estado, como o Governo federal, não
podem desconsiderar, na estruturação de seus programas, a
questão da capacidade técnica e administrativa dos
municípios. Portanto, é inteligente, é objetivo e é oportuno
que o Programa SOMMA, que se propõe a oferecer recursos aos
municípios para a área de saneamento básico e meio ambiente,
se proponha também a oferecer recursos para a busca da
eficiência, da modernização e da racionalidade da
administração pública municipal, pois é ela que convive 24
horas com o cidadão, e é dela que depende a qualidade de
vida da população.
Outro ponto importante do Programa SOMMA é o programa de
plano de ação estratégica Infelizmente, vivemos num pais
que não reconhece a importância do planejamento, porque não
a descobriu até hoje Os órgãos da administração pública
brasileira, de um modo geral, fazem muitas coisas e, muitas
vezes, sem planejar. Não somos um pais que baseia
rigorosamente suas decisões políticas e administrativas no
conhecimento científico da realidade. Não somos um país que
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pratica as decisões planejadas. Portanto, dou o meu aplauso
a esse ponto importante do Programa SOMMA, que trata da
necessidade dos municípios de se comprometerem com o
estabelecimento de um processo que gere um plano de ação
estratégico, para se qualificarem como tomadores de recursos
do próprio programa-
0 Programa SOMMÂ não seria tão respeitado como é, não seria
grandioso como é - em virtude dos recursos que envolve, da
ordem de US$300.000.000,00 -, se não exigisse dos municípios
medidas rigorosas de planejamento- Só essa exigência já lhe
garante consistência técnica e científica, porque nem o
saneamento básico, nem a defesa do meio ambiente, nem a
modernização administrativa podem ser tratados em qualquer
nível de governo, sem um processo de planejamento ou sem um
plano estratégico que priorize os recursos e também o
atendimento das necessidades.
O Programa SOMMA focaliza outras questões que merecem
menção. Ele exige, por exemplo, que o município tomador de
recursos demonstre o exercício pleno de sua capacidade
tributária. A meu ver, isso revela uma preocupação com
certas medidas que vêm sendo tomadas isoladamente por alguns
municípios. Alguns deles consideram a isenção do pagamento
de tributos como uma forma de atender às carências sociais
da população mais pobre. Outros, e até conhecidos, estão
hoje isentando do pagamento dos tributos municipais a sua
população, muitas vezes indiscriminadamente. Além de ser
inconstitucional, o município que pratica esse tipo de ato
fica numa situação contraditória, porque, se ele isenta sua
população, indiscriminada e, ás vezes, demagogicamente, do
pagamento de impostos, tributos e até de taxas de serviços
públicos, ao mesmo tempo, solicita recursos estaduais e
federais. No meu entendimento, é um ato responsável e
constitucional que o município mostre que arrecada os
tributos que lhe são atribuídos pela Constituição.
O programa traz também para a consideração da Assembléia
Legislativa e da sociedade mineira a questão do usuário
pagador. O pagamento da contribuição de melhoria é uma
figura da administração pública, em qualquer pais. Diz
respeito à possibilidade que a administração tem de se
ressarcir, totalmente ou em parte, dos recursos aplicados na
melhoria das condições das cidades ou dos municípios. De
modo geral, ou pelo menos em Minas Gerais, sabemos que a
contribuição de melhoria não é cobrada. Em outros estados
brasileiros, as Prefeituras dividem com a população o
pagamento das despesas com as melhorias urbanas. E evidente
que considero impraticável cobrar de uma favela a
implantação de uma rede de esgoto, ainda que parcialmente.
Não me refiro aqui à cobrança da contribuição de melhoria
dos bairros da elite nem das áreas pobres. Falo da
necessidade de a administração pública municipal passar a
considerar como justa, necessária. possivel, viável e
defensável a cobrança da contribuição de melhoria quando a
Prefeitura é levada a aplicar recursos para a implantação de
infra-estrutura em áreas nobres, nas propriedades de pessoas



1 74

que têm condição de ressarcir os cofres públicos, ainda que
em parte, dessas despesas vultosas. E preciso considerar,
principalmente, esse momento em que vivemos um quadro de
carência social das mais graves, com boa parte da população
passando fome. O programa fala, portanto, na
responsabilidade que o município deve ter com relação à
contribuição de melhoria.
Outro ponto importante que merece destaque, porque ressalta
o conceito de cidadania e de prática democrática, é o da
participação comunitária. Eu disse, no inicio, que o
planejamento, de um modo geral, não é prática adotada na
administração pública, como também não é prática adotada a
participação comunitária. O Programa SOMMA merece o nosso
aplauso também por mencionar a Importância de a população
participar da formulação desses planos de ação estratégica e
das prioridades que o município estabelece.
Outro ponto é a preocupação com o meio ambiente. Hoje,
temos uma situação muito diferente daquela de dez anos
atrás, ou até mais, com relação á consciência ambiental. Uma
Prefeitura, um governo municipal não pode mais se propor a
atuar no contexto urbanístico da cidade sem se preocupar com
a defesa, a preservação e a conservação do meio ambiente.
E, finalmente, dentre esses pontos positivos, gostaria de

enfatizar o fato de que, pela primeira vez, em muitos anos
de prática na administração pública municipal, estadual -e
federal, leio neste programa SOMMA uma expressão
Interessante, que demonstra que temos razões para nos
entusiasmar com o que pode ser feito na administração pú-
blica, a fim de que ela seja democrática, transparente e
cada vez mais comprometida com as prioridades da população.
Ela fala na tentativa de redução de transferências não
vinculadas de recursos da administração do Estado para os
municípios. Ela se refere ao volume gigantesco e
desconhecido de recursos que são transferidos
"politicamente" para os municípios, sem respeito a
prioridades, sem respeito a planejamento, agravando, multas
vezes, as Injustiças e o desencontro da distribuição da
renda pública do nosso Pais, já gravemente aviltado pela
injustiça da distribuição da renda privada.
Considero o Programa SOMMA como um dos mais avançados da
administração pública em nosso Estado, que, modestamente,
conheço, não só pelo volume de US$300.000.000,00 que ele
envolve, mas também porque tem a coragem de reconhecer o
direito que temos de buscar uma distribuição justa, uma
transferência justa de recursos do Estado e, mais ainda, do
Governo Federal, para a administração pública municipal, de
acordo com as prioridades democráticas e cientificas que
revestem os verdadeiros anseios da população.
Há alguns anos tive conhecimento de que, na Alemanha, todos

os recursos públicos são distribuídos igualmente entre os
lideres do Governo e são vinculados a percentuais,
estabelecidos em lei, para aplicação nos governos Federal,
Estaduais, regionais e Municipais. Apenas os recursos para
calamidade pública são encontrados nas mãos dos lideres do
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Governo. Fora esses, todos os demais são distribuídos entre
os lideres, de acordo com a leL
Srs Deputados, pela primeira vez, o Programa SOMMA, como
documento da administração pública de nosso Estado, tenta
reconhecer que é preciso reduzir as transferências não
vinculadas. Cumprimento os autores do programa e o Governo
do Estado pela coragem de começar a praticar esse tipo de
ato administrativo e político. O programa é aberto a todos
os municípios. Acho que o Estado de Minas Gerais, que vem
sendo muitas vezes humilhado no cenário nacional por
diversos e lamentáveis fatos que, nos últimos anos, marcaram
sua política e sua administração, merece aqui um grande
destaque com o Programa SOMMA, que se preocupa com as
questões anteriormente mencionadas. O meu aplauso é para o
Governo do Estado e, principalmente, para a Secretaria de
Planejamento e para o Banco de Desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais, pois, pelo que sei, são os principais
responsáveis pela formulação do programa.
Acabamos de aprovar, na Comissão de Assuntos Municipais, um
requerimento solicitando o comparecimento, a uma próxima
reunião, do Sr-Secretário de Planejamento, para discutir
com os Deputados, membros da comissão, e com os demais que
quiserem participar, os detalhes desse programa de
US$300.000.000.00. Ontem, enviamos à Comissão de Fiscali-
zação Financeira duas emendas que achávamos que deveriam ser
incorporadas ao projeto- Uma delas, que não foi aprovada,
propunha que as Associações Microrregionais de Municípios
fossem também qualificadas como possíveis tomadoras de
recursos desse Programa, para o exercício da atividade de
assistência técnica aos municípios. Infelizmente, essa
emenda não foi aprovada. Sua fundamentação está embasada no
fato de que, hoje, nenhum órgão presta mais assistência
técnica aosmunicípios de Minas Gerais do que as referidas
associações. E inconcebível que um programa desse nível e
tão moderno, que mostra a realidade da administração muni-
cipal do nosso Estado, desconheça a existência das asso-
ciações microrregionais. Para mim, é uma falha não consi-
derá-las como possíveis tomadoras de recursos para a pres-
tação de assistência técnica aos municípios, uma das prio-
ridades do Programa SOMMA.
A outra emenda, que foi aprovada, fazendo justiça aos
municípios, inclui como membro do Conselho Diretor do pro-
grama um representante dos municípios. O gestor financeiro
do programa é o BDMG, e o órgão responsável por sua gerência
técnica é a Secretaria de Planejamento. O Conselho Diretor é
formado pelo Secretário de Planejamento, que o preside, pelo
Secretário da Fazenda, pelo Secretário de Obras Públicas e
pelo Presidente do SOMO. Eu propus, e minha proposta foi
aprovada na Comissão de Fiscalização Financeira, que os
municípios tenham um representante indicado pela Associação
Mineira de Municípios.
Dos US$300.000.000.00, US$150.000.000,00 são recursos

externos, dos quais US$75.000.000,00 são provenientes dos
cofres do Estado e os outros US$75.000.000,00, dos
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municípios. Por esta razão, considero justo que também faça
parte do Conselho Diretor um representante dos municípios,
um Prefeito Municipal indicado pela Associação Mineira de
Municípios, juntamente com as autoridades já citadas.
Assim sendo, Sr. Presidente, encerro minha palavra de apoio
e aplauso ao Governo e, especialmente, aos municípios
mineiros, com relação ao Programa SOMMA. Aproveito também a
oportunidade, neste momento em que uso esta tribuna pela
primeira vez, para agradecer ao ex-Presidente Romeu Queiroz,
ao Dr. Dalmir, ao Dr. Paulo Rubens Navarro Vieira, ao atual
Presidente, á Mesa, pelo apoio que me deram quando da minha
chegada à Assembléia. Agradeço também aos nobres Deputados
pela generosa acolhida, assim como aos companheiros, que
daqui saudaram os quatro novos Deputados. E uma honra muito
grande para mim ser membro desta Casa, e espero, hu-
mildemente, participar intensamente da vida do parlamento
mineiro e poder chegar ao final deste mandato com a
consciência tranqüila, dando minha modesta colaboração para
o brilho e desenvolvimento do trabalho importantíssimo desta
Casa. Muito obrigado.

Emendas ao Projeto de Lei ng 1.334/93
EMENDA NQ 7

Inclua-se onde convier:
"Art..... - Os programas de saneamento básico e de

proteção ao meio ambiente, financiados pelo Fundo SOMMA,
deverão observar as diretrizes da política de saneamento
estadual estabelecida em lei.!!.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993.

EMENDA NO 8
Acrescente-se onde convier:
'Art .....- Fica instituído um conselho, composto por um

representante de cada associação microrregional do Estado,
com caráter consultivo, para atuar subsidiariamente ao
Conselho Diretor, nas seguintes funções:

- definição da política geral de aplicação dos recursos e
fixação de diretrizes e prioridades para a atuação do fundo;
II - análise de relatório anual a ser elaborado pelo gestor

do fundo, com informações dos projetos aprovados e do
estágio atualizado de execução.

l - O Conselho Consultivo deverá reunir-se
ordinariamente, uma vez por ano, para análise do relatório,
e anteriormente às reuniões do Conselho Diretor que tenham
como objetivo a definição ou modificação da política geral
de aplicação dos recursos e a fixação de diretrizes e
prioridades para a atuação do fundo-
f 2Q - E vedada a instituição de remuneração para os
representantes microrregionais, assim como o custeio de suas
despesas.'.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993-

EMENDA Ng 9
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Os contratantes de financiamento junto ao

Fundo SDMMA devem atender ás seguintes condições, que serão
regulamentadas em decreto:
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- dispor de Plano de Ações Estratégicas - PAE -, aprovado
pelo BDMG;
II - demonstrar a viabilidade técnica, econômica e

financeira do projeto a ser financiado;
III - contar com a autorização da Câmara Municipal, através

de lei especifica;
IV - oferecer garantias adequadas ao financiamento;
V - apresentar o licenciamento ambiental pertinente,
fornecido pelo Conselho de Política Ambiental - COPAM..
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993.

EMENDA NQ 10
O inciso III do art. 2Q passa a ter a seguinte redação:
"III - as empresas concessionárias de serviço de utilidade

pública municipal, de capital majoritariamente público".
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993.

EMENDA NQ 11
Acrescente-se onde convier:
"Art ------ Os contratantes que não cumprirem o cronograma

dos projetos financiados e não efetuarem a amortização no
prazo devido estarão sujeitos a multas e sanções.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Continua em
discussão. Não há oradores inscritos Encerra-se a
discussão.
No decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto as

Emendas do no 7 ao 11, de autoria do Deputado Antônio Carlos
Pereira. Nos termos regimentais, a Presidência vai devolver
o projeto e as emendas à Comissão de Administração Pública,
para que emita parecer sobre as referidas emendas.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.318/93. do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Presidência
tem a informar ao Plenário, bem como às galerias, que O
projeto que acaba de ser citado não atende aos pressupostos
regimentais para a sua apreciação na presente reunião e que,
portanto, o faz retirar da pauta.

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência a encerra 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, ás
20h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.024192

Comissão de Defesa Social
Relatório

O Projeto de Lei no 1-024/92, de autoria do Deputado Wilson
Pires, tem como propósito regulamentar o uso de eqüideos
pelo Poder Executivo.
Aprovado no lQ turno, na forma do Substitutivo no 1,
retorna o projeto a esta comissão para receber parecer de
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mérito, para o 2Q turno. Anexa, a redação do vencido, que é
parte Integrante deste parecer.

Fundamentação
Minas Gerais se destaca, hoje, no cenário nacional, e até
mesmo além-fronteiras, pela extraordinária qualidade dos
eqüinos produzidos no Estado, em especial aqueles das raças
Manga-Larga Marchador e Campolina.
Apesar disso, o aproveitamento desses animais tem-se
limitado aos criadores particulares, enquanto o poder
público, especialmente a Policia Militar de Minas Gerais,
tem prestigiado outras raças, em detrimento dos animais
produzidos no território mineiro. A matéria que ora se
discute tem o propósito de mudar esse quadro, já que procura
eliminar essa distorção.
A utilização dos animais das raças Manga-Larga Marchador e
Campolina pela PMMG, além de dotar essa corporação de
animais de qualidade excepcional, prestigiará os criadores
mineiros, que há muito tempo têm sido prejudicados no
processo de escolha dos animais que equipam a tropa daquela
corporação.
Além da ótima qualidade zootécnica que predomina na criação
de animais das raças Manga-Larga Marchador e Campolina, há
que se destacar, ainda, a docilidade, a beleza e a andadura,
aliadas aos baixos custos desses eqüideos, o que atende
plenamente ás exigências da PMMG.
Porém, para sanar vicio de natureza técnica, detectado no
art. lQ do projeto, achamos de bom alvitre apresentar a
Emenda ng 1, incluída em nossa conclusão, a qual tem como
propósito dar nova redação ao dispositivo supracitado, sem
alterar o seu conteúdo.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2Q

turno, do Projeto de Lei ng 1.024/92, na forma do vencido no
lQ turno, com a Emenda ng 1. transcrita a seguir:

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. 1 - A utilização de eqüideos para atividades

policiais, no âmbito do Poder Executivo, fica condicionada
ao aproveitamento de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento)
de animais das raças Manga-Larga Marchador e Campolina.'.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1993-
Francisco Ramalho, Presidente - Geraldo da Costa Pereira,

Relator - Jorge Hannas - Wilson Pires.
Redação do Vencido no IQ Turno

PROJETO DE LEI NQ 1.024/92
Regulamenta o uso de eqüídeos pelo Poder Executivo do
Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A utilização de eqüideos para atividades
policiais, no âmbito do Poder Executivo, fica condicionada
ao aproveitamento de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento)
de animais das raças Manga-Larga e Campolina.
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Art. 2Q - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 120 (cento de vinte) dias, a contar de sua
publicação. -
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 830/92

Comissão de Redação
De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei nQ

830/92, que declara de utilidade pública o Sindicato dos
Empregados em Estabecimentos Bancários de Barbacena, com
sede no Município de Barbacena, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
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 830192
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de Barbacena, com sede no
Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Barbacena,
com sede no Município de Barbacena.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho, Relator -

João Batista.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO P4g 4.215193

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, vem á Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epígrafe. Apresentada em
16/4/93, foi a matéria publicada no 'Diário do Legislativo'
do dia 20 do mesmo mês.
Solicita S. Exa. seja formulado pedido de informações ao
Sr. Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas,
consubstanciadas no envio, a esta Casa, de relação dos
beneficiados, públicos e privados, com o trabalho de
perfuração de poços artesianos no Estado, durante o
exercício de 1992.
Na justificação, o parlamentar demonstra referir-se a

serviços realizados por órgãos públicos.
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, 'inverbis'
"Art. 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:

XXXI -fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.".
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O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54,
2Q, da Carta Estadual, a seguir transcrito:
"Art. 54 - ...................
# 2 - 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, VIU, "d", do
aludido estatuto.
Analisada sob o enfoque do mérito, entendemos que a
proposição, por versar sobre a execução de serviços por
órgãos públicos e por ser matéria de interesse público,
caracteriza-se como conveniente e Oportuna.
Entretanto, julgamos necessária a apresentação da Emenda
ng 1, que esclarece ser o pedido dirigido ao titular da
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas,
conforme prevê o art. 54, f 2Q, da Constituição do Estado,
e da Emenda ng 2, que transpõe para o corpo do requerimento
termos usados pelo Deputado na justificação, os quais
demonstram tratar-se de solicitação de informações acerca de
trabalhos realizados por órgãos públicos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do
requerimento, com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA NQ 1
Substituam-se os termos:

á Secretaria de ......pelos termos:
ao Sr. Secretário de ....

EMENDA Ng 2
Acrescentem-se, ao final do requerimento, os seguintes

termos:
por órgãos públicos".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de maio de 1993.
José Ferraz, Presidente - José Militão, Relator - Elmiro

Nascimento - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Rêmolo
A 101 se.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Ng 4.217/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Raul Messias, vem á Mesa para

receber parecer, o requerimento em epigrafe. Apresentado em
16/4/93, foi publicado no "Diário do Legislativo" do dia 20
do mesmo mês.
Solicita o autor da proposição seja formulado pedido de
informações à Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -
consubstanciadas no envio a esta Casa de relação dos

beneficiados, públicos e privados, com o trabalho de
perfuração de poços artesianos no Estado, durante o
exercício de 1992.
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Na justificação, o parlamentar aduz referir-se a serviços
realizados por órgãos públicos.

Fundamentação
A matéria em exame situa-se no dominio da competência
privativa da Assembléia Legislativa, "ex-vi do art. 62,
XXXI, da Constituição do Estado, que determina:
"Art. 52 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

...................................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluidos os da administração indireta.".
A proposição embasa-se, ainda, nos ternos do art. 54, #
da Carta Estadual, a seguir transcrito:
"Art. 54 - ..........
§ 3 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Policia 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.".
o requerimento está sujeito 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.
Entendemos tratar-se de proposição caracterizada como de
interesse público, tendo em vista que os esclarecimentos a
serem obtidos por seu intermédio permitirão a esta Casa o
pleno exercicio de sua função fiscalizadora, no que concerne
ã execução de obras por órgãos públicos.
Entretanto, julgamos necessária a apresentação da Emenda nç
1, que transpõe para o corpo do requerimento expressão usada
pelo Deputado na justificação, a qual esclarece tratar-se de
solicitação de informações acerca de trabalhos realizados
por órgãos públicos.
Apresentamos, ainda, a Emenda nQ 2 , que torna claro ser a
proposição dirigida ao titular da companhia, conforme prevê
o art. 54, 3Q, da Carta Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
no 4.217/93, com as Emendas nos 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA NO 1
Acrescente-se ao final do requerimento a expressão "por

órgãos públicos".
EMENDA NO 2

No requerimento em exame, substitua-se a expressão "à
Companhia" por "ao Sr Diretor-Presidente da Companhia".
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de maio de 1993.
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise, Relator - José

Militão - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani
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Belo Horizonte, terça-feira. 11 de maio de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE MAIO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO; falta de 'quorum".

COMPARECIMENTO
- Às 91h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz - Sebastião

Helvécio - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
- Álvaro Antônio - Ambrásio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Pinheiro - Geraldo da Costa Pereira - tbrahim Jacob
- João Batista - José Laviola - José Leandro - Maria Olivia
- Romeu Queiroz.

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 segunda-feira, dia 10, ás 20 horas.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL EM QUE FOI TRANSFORMADA A 354
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 24 DE MARÇO
DE 1993, PARA COMPARECIMENTO DO ARCEBISPO METROPOLITANO DE

BELO HORIZONTE
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: Destinação da reunião - Composição da Mesa -
Discurso do Deputado Ronaldo Vasconcel los - Palavras do Sr.
Presidente - Pronunciamento de D. Serafim Fernandes de
Araújo.

Dest inação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião especial a
receber o Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, D.
Serafim Fernandes de Araújo, que discorrerá sobre o tema
"Onde Moras?", da Campanha da Fraternidade deste ano.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida, para tomarem.

assento á mesa, S. Exa. Revma. o Arcebispo Metropolitano de
Belo Horizonte, D. Serafim Fernandes de Araújo, e os Exmos.
Srs. Dr. Mário Pacheco, DD. Secretário Adjunto da Habitação,
representando o Secretário Mauro Lobo; Dr. José Roberto
Vasconcel los Novais, DD. Presidente da COHAB-MG; Deputado
Federal Paulo Delgado e Deputado Roberto Carvalho, DD. 2g-
Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gera is -

Discurso do Deputado Ronaldo Vasconcel los
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los, autor do requerimento que suscitou a presença
de D. Serafim Fernandes de Araújo nesta reunião.
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O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Exmo. Sr. Presidente
desta Casa, Deputado José Ferraz; Exmo. e Revmo. D. Serafim
Fernandes de Araújo, Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte; Or. José Roberto Vasconceilos Novais, DD.
Presidente da COHAB; ilustre colega parlamentar, Deputado
Roberto Carvalho; Deputado Federal Paulo Delgado, Srs.
Deputados, assessoria, pessoas que nos brindam com sua
visita em nossas galerias, membros da imprensa; é tempo de
quaresma, é tempo de páscoa, é, portanto, tempo de reflexão
para toda a sociedade brasileira, notadamente para nós,
Deputados, que a representamos nesta solenidade,
principalmente quando se trata de uma questão tão importante
como a da habitação. Os dados estatísticos nos preocupam e
nos assustam. Tenho a certeza de que também preocupam e
assustam o Deputado Paulo Delgado, presente nesta reunião.
Os dados estatísticos, para nossa reflexão, nos dizem que
há uma carência de 10 milhões de casas no Brasil, que há uma
carência de cerca de um milhão de casas no Estado de Minas
Gerais, que há um "deficit" habitacional de cerca de 100 mil
moradias em Belo Horizonte, se considerarmos apenas a
Capital do Estado e não a Região Metropolitana. Da reflexão
até os fatos concretos é preciso que se saiba o que acontece
no Pais, no Estado e mesmo no Município de Belo Horizonte,
para a diminuição ou quem sabe, um sonho, o fim desse
"deficit" habitacional.
Tramitou na Câmara e no Senado Federal, recebendo aprovação

das duas Casas Legislativas, uma emenda constitucional que
dispunha sobre o Imposto Provisório sobre Movimentação
Financeira - IPMF. Agora o Governo Federal remeteu hoje, ou
remeterá amanhã, para o Congresso Nacional, um projeto de
lei complementar regulamentando o IPMF. Nessa questão está
claro, está vinculado, que 20% da receita ficará para
aplicação no setor de habitação. Esse é um fato concreto e
importante a ser considerado. Outro fato concreto a ser
considerado é que no Estado de São Paulo há o ICMS-
Habitação. O Governo daquele Estado, com algumas
dificuldades, vem repassando os recursos correspondentes
para a COHAB, com regularidade. E importante que o Estado de
Minas Gerais adote essa mesma política de São Paulo. E
preciso que a nossa Secretaria da Habitação, tão bem
representada pelo, nosso ex-colega Mário Pacheco, e a
Companhia de Habitação, aqui representada pelo Engg José
Roberto, possam, juntas, encontrar uma solução para fazer
diminuir o "deficit habitacional do Estado. E importante,
também, que o Governo do Estado faça uma remessa contínua,
estabelecendo o ICMS-Habitação no Estado de Minas Gerais.
Meus senhores, minhas senhoras, colegas Deputados, a CNBB,

ouvindo a sociedade brasileira e as pastorais, houve por bem
lançar, em 1993, em sua Campanha da Fraternidade, essa
questão tão importante e tão momentosa, que é a questão da
habitação. Achamos por bem apresentar a esta Casa um
requerimento para que ouvíssemos numa reunião, para nossa
reflexão, alguém que conhecesse essa questão tão importante
do ponto de vista social. Para falar sobre a Campanha da
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Fraternidade de 1993, que trata da questão habitacional
convidamos para que comparecesse a esta Casa D. Serafim
Fernandes de Araújo, Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. e Revmo. D. Serafim Fernandes de Araújo, Arcebispo

Metropolitano de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Deputado Federal
Paulo Delgado; Exmo. Sr. Dr. Mário Pacheco, DD. Secretário
Adjunto de Estado da Habitação, aqui representando 5. Exa. o
Secretário Mauro Lobo; Exmo. Sr. Dr. José Roberto
Vasconcelos Novais, DD. Presidente da COHAB; Exmo. Sr.
Deputado Roberto Carvalho, DD. 2Q-Secretário da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Sra. Deputada, Srs.
Deputados, meus senhores, minhas senhoras: esta Casa sente-
se honrada em receber o Arcebispo Metropolitano de Belo Ho-
rizonte, Dom Serafim Fernandes de Araújo, que aceitou nosso
convite e vem falar-nos sobre a Campanha da Fraternidade de
1993.
O expositor dispensa maiores apresentações. Filho de uma

das regiões do Estado em que a questão social faz-se sentir
de forma especialmente intensa, ele desenvolveu grande
sensibilidade para com esse aspecto da realidade brasileira.
Alia a uma inteligência privilegiada um invulgar zelo
apostólico. Hoje, à frente de um rebanho que ultrapassa a
casa dos milhões. Dom Serafim é a própria encarnação da
figura do pastor: benevolente, sóbrio, seguro, prudente,
equilibrado, preocupa-se não só com o destino espiritual dos
fiéis, mas também com os aspectos de sua realização humana,
condição primordial para o pleno desabrochar da vocação
cristã dos filhos de Deus.
O trabalho que vem sendo levado a cabo por nosso ilustre
Arcebispo conquistou a simpatia de todo o povo mineiro,
independentemente de classe social ou credo religioso. Uma
vida inteira devotada ao ministério sagrado valeu-lhe o
reconhecimento não só de Minas e do Brasil mas do exterior,
especialmente do Vaticano.
A Campanha da Fraternidade de 1993 tem como lema a frase
"Onde moras?".

aqueles que não têm casa constituem uma categoria de
pobres ainda mais pobres, que devem ser ajudados por nós.'
Com essas palavras, o Papa João Paulo II expressou a
preocupação da Igreja com o problema da falta de moradia.
A casa é o espaço físico primordial, suporte Indispensável

ao desenvolvimento sadio da familia. Ela é não só a primeira
referência espacial mas o lugar onde se devem formar os
alicerces morais e afetivos do individuo.
Entretanto, é triste constatar que a falta de moradia

atinge, hoje, cerca de 7 milhões de brasileiros. Se a esses
somarmos os moradores de cortiços e de favelas, . sem as
minimas condições de urbanização e de saneamento básico,
chegaremos a números realmente Impressionantes.
O "déficit" habitacional em nosso Estado chega à cifra de

965 mil moradias. E o segundo maior do Pais. Se
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construíssemos 50 mil casas por ano. levaríamos 19 anos para
superá-lo.
Segundo dados do Secretário Estadual da Habitação, por
falta de aporte de recursos federais, em dois anos o Governo
conseguiu construir apenas 4.500 habitações populares em
Minas.
Diante dessa realidade brutal, a Campanha da Fraternidade,
em boa hora, indaga: 'Onde moras"? E preciso que os
governantes, a iniciativa privada e a sociedade como um todo
se unam em torno desse que é um dos maiores problemas do
Pais.
Ouçamos, pois, o nosso ilustre expositor.

Pronunciamento de D. Serafim Fernandes de Araújo
D. Serafim Fernandes de Araújo - Sr. Presidente da

Assembléia, Deputado José Ferraz, demais componentes dessa
Mesa Diretora, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, meus amigos:
esta conversa que terei com os Srs. Deputados eu a faço num
momento de emoção, porque no domingo passado tivemos em
Belo Horizonte uma "romaria" da moradia que levou cerca de
20 mil pessoas da Praça da Rodoviária até a Igreja da Boa
Viagem. Essas pessoas não eram apenas os sem-casas, era o
povo como um todo; era a Igreja, os Bispos, os padres e os
religiosos. Portanto, eram pessoas de todas as classes. Com
esse evento, notamos que se tratava do que eu julgo um
começo de uma solução para o problema da habitação. Mas o
problema da habitação não é apenas um problema ecumênico e
muito menos econômico; ele é muito mais do que isso. Trata-
se de um problema do coração; é um problema de fraternidade.
Eu até faria uma comparação: quem tem uma bela casa não
tem, necessariamente, um lar, onde exista amor, carinho e
sonho Assim, se tivéssemos muito dinheiro para construir
casas para todos, nós verificaríamos que o problema é muito
mais amplo. E preciso que haja muito coração e verdadeira
vontade de ser irmão. Sem essa vontade de ser irmão, o
problema da habitação não pode ser resolvido. Portanto, eu
fico muito feliz de ter sido convidado para vir hoje a esta
Assembléia. Pelos discursos que eu ouvi, vejo que o problema
da habitação está muito vivo entre os Srs. Deputados. E
pelas estatísticas que foram citadas, eu sei que elas não
são apenas números; elas são preocupações. Antes de vir para
essa Assembléia, eu pensava que se os senhores representam o
povo mineiro, e com representam, representam muito mais
esses 30% ou 35% de pessoas muito pobres, muito miseráveis.
Os senhores sabem que, em Minas Gerais, estamos ganhando um
triste campeonato de miséria e de pobreza. Por isso, Srs.
Deputados, o que eu vou lhes falar parte justamente disso.
Vou falar a pessoas que sentem, como eu, o problema
angustiante dos sem-terras, dos sem-casas, da pobreza. Faz
muito tempo que eu defendo que o Brasil deveria se
movimentar num mutirão incomparável para acabar com a
pobreza. E, olhem bem, acabar com a pobreza, acabar com a
miséria, talvez seja uma das poucas idéias que nos una a
todos, porque a miséria, hoje, se torna um problema maior
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para aqueles que têm dinheiro e riquezas do que para aqueles
que não as têm.
Há muita violência, muita insegurança. Outro dia mesmo,

ouvi um empresário, que hoje é ministro, dizendo que a coisa
que ele mais gostaria é que não houvesse pobres, porque -
dizia ele - se houver menos pobre, eu, que sou muito rico,
vou ganhar mais dinheiro ainda. Então, a pobreza, pelo lado
cristão, pelo lado humano, pelo lado econômico e até mesmo
pelo lado de interesse, na verdade não interessa a ninguém.
E é dentro desse quadro que eu quero colocar a nossa

Campanha da Fraternidade de 1993. Quais são os motivos que
levaram a Igreja Católica a escolher esse tema?
Primeiro: no livrinho de texto básico, estamos com o lema
"Onde moras?" Foram palavras de um discípulo de Jesus,
perguntando onde ele morava. E é esta pergunta que a gente
gostaria de fazer a cada brasileiro: onde moras? Contudo,
aqui, em Belo Horizonte, acrescentamos um segundo "slogan",
que talvez expresse mais profundamente o que é uma casa,
quando nós dizemos: "morar é viver". Casa não são tijolos,
casa não é construção material, casa é lar, é o lugar de ser
gente, é o lugar das Ilusões, é o lugar dos sonhos. Podem
ter certeza de que quem tem uma casa ainda pode sonhar, e se
o Brasil tem perdido tanto, tem perdido porque não temos
mais condições de sonhar.
Não há um mundo senão quando homens e mulheres tornam esse
mundo habitado. O que adianta um mundo onde não se pode
morar e onde é impossível morar sem uma casa? Constroem-se
casas, moradias e lares. Sem casa, o homem é reduzido á
condição de animal. Não é mais gente. A mesma coisa pode ser
dita de outra forma. Gosto muito desta expressão: "A Casa é
como a roupa de família". Quem vive sem casa é como se
estivesse nu, envergonhado, sem dignidade e sem privacidade.
Diante disso, compreendemos que o problema da moradia não é
um dos tantos problemas sociais. Dentro desse contexto, o
problema de moradia é o problema da própria dignidade
humana. Não é ter mais uma casa, é ter uma casa, que é sua
própria vida, que é seu próprio coração. Esse é um problema
ético por excelência da nossa sociedade. Não podemos dormir
tranqüilos enquanto houver sem-casas e sem-tetos.
Os meios de comunicação sempre me perguntam: a Igreja pode
resolver isso? Claro que não! O problema ultrapassa todos
nós. O que a Igreja quer, neste momento, é sacudir a
consciência. O dia em que nós sentirmos que não ter casa é
uma coisa que entra dentro da nossa consciência cristã e
humana, o problema já começa a ser resolvido. Talvez fosse
bom entrarmos mais no assunto e tentarmos dar uma idéia do
q ue seja a Campanha da Fraternidade.
Este ano, a Campanha da Fraternidade está fazendo 29 anos.

A primeira campanha que houve foi em 1964. O que a campanha
quer? Ela se faz no tempo da Quaresma. Claro que aquele
sentido de uma Quaresma mais recolhida, que tínhamos no
interior, foi-se alterando pela perda das tradições, pela
caída de alguns costumes. Mas há coisas que não se podem
perder. Eu me lembro de que, quando era menino, em
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Itamarandiba, ninguém podia apanhar na Sexta-Feira da
Paixão, mas a mãe e o pai prometiam romper as aleluias no
sábado.
Como fazer uma Quaresma nos tempos de hoje? Há três
aspectos tradicionais, quenão se podem perder no tempo- O
primeiro é a catequese. E o tempo de se ouvir a palavra de
Deus, essa palavra de Deus, que tudo criou e que é capaz de
criar um mundo novo em nós e ao redor de nós. E um tempo de
penitência.
O homem, quando faz penitência, não significa que vá tirar
um pouco do seu organismo, ou que ele vá doar um pouco dos
seus interesses para os outros, mas, sobretudo, o homem se
espiritualiza e, principalmente, se aproxima de Deus, pois o
sacrifício é uma restituição, é uma homenagem que se faz a
Deus.
O terceiro aspecto é a caridade fraterna. Ao lermos a
Bíblia, podemos perceber que, a todo instante, o Senhor nos
fala que a verdadeira religião é impossivel sem o cuidado
das pessoas, sem o cuidado dos irmãos
Nos primeiros anos da Campanha da Fraternidade, os temas
escolhidos eram muito ligados à vida interna da Igreja, como
por exemplo, a catequese e a liturgia. De 1973 até hoje, os
temas são quase sempre de caráter social, pois interessam a
toda sociedade, existindo um compromisso mais efetivo no
serviço dos irmãos.
Esta palavra - "serviço" - toca muito bem para os Srs.

Deputados, pois os senhores fazem um grande serviço aos seus
irmãos, ao povo- Esse é um serviço cristão, que está baseado
naquilo que Cristo disse: "Eu não vim para ser servido, eu
vim para servir".
Levo, pois, aos cristãos um compromisso de serviço. Assim,
foram assumidos no Estado e na Nação os seguintes temas,
pelos quais já passamos: a família, o trabalho, as
migrações, a saúde, a educação, a comunicação social, a
mulher, o menor e, em 1987, o negro, e, logo após, a
juventude-
Neste ano, o tema da Campanha da Fraternidade será "A

Moradia'. No próximo ano, em 1994, que é o Ano Internacional
da Família, o tema da nossa campanha será a família.
Quais são os objetivos da Campanha da Fraternidade sobre a
moradia? Em primeiro lugar, conhecer as reais condições de
moradia no campo e na cidade- Aqui, para Belo Horizonte,
fizemos um vídeo que está sendo mostrado em todas as
paróquias, revelando a situação da moradia: barracos,
cortiços, favelas, áreas de risco, que, se não me engano,
perfazem um total de 12. Esses são problemas muito difíceis
para a nossa cidade- Existem ainda aqueles que moram em
acampamentos, como também aqueles que moram nas cavernas. Em
Belo Horizonte, muitas pessoas estão morando nas cavernas,
ou seja, debaixo dos viadutos.
Em segundo lugar, o objetivo é sensibilizar a consciência
ótica diante das dificuldades econômicas que impedem o
acesso à moradia.
Estamos vendo o problema dessa greve que está acontecendo.
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O Deputado Mauro Lobo, há uns cinco meses, forneceu-me um
dado. Sabem qual é o 'deficit" de habitação relativamente
aos funcionários públicos estaduais de Minas Gerais? Mais de
100 mil habitações, apenas para os funcionários deste
Estado.
Em terceiro lugar, resguardar a moradia como símbolo de

acolhida, de vivência futura e de qualidade de vida do povo.
Em quarto lugar, conhecer e divulgar experiências e

movimentos em prol da moradia popular e da reforma urbana. O
problema da moradia não será resolvido sem os sem-tetos.
Eles devem entrar no processo. Pedagogicamente é muito
errado querer resolver este problema sem eles. Pela nossa
convivência nas comunidades, sabemos da sua estupenda
capacidade de ajudar uns aos outros. Fazem mutirões que são
verdadeiras festas, nos quais o interesse pelo outro e a
alegria predominam. Outro dia vi a festa de uma mulher, que,
num mutirão, recebia sua casa. Ela chorava e cantava,
dizendo: esta é minha casa, eu ajudei a construí-Ia. E um
sonho? Não. E possível. Mas não são apenas as cifras
financeiras que vão definir que isso é possível. O coração
de todos os homens de todas as categorias tem que estar pre-
sente; tem que entrar o coração sofrido do próprio sem-
terra.
Em quinto lugar, incentivar as iniciativas de movimentos

para a construção e a gestão de moradia popular.
Em sexto, apoiar a organização dos trabalhadores rurais

para uma justa distribuição da terra, uma política agrícola
e habitacional adequada.
Hoje eu via nos jornais que nós já começamos a ter uma
faixa de quase 85% da população morando na cidade. E
justamente o contrário do que acontecia há 30 anos. E uma
mudança muito forte e muito dificiL Então, Srs. Deputados,
que peso tremendo está sobre a nossa consciência de cidadão!
Essa tarefa Que os senhores receberam não é fácil. Os
senhores são a alavanca da lei. Sozinhos não podem fazer
nada, mas são aqueles que representam esse povo. Eles
votaram nos senhores; no dia da eleição não houve a menor
diferença entre o voto do rico e o voto do pobre. Foi o
mesmo peso e, por isso, a mesma responsabilidade.
Faço, aqui, uma pequena digressão para que se entenda um
pouquinho do que a Igreja quer, quando fala em opção
preferencial pelos pobres. Não é uma idéia ideológica.
O pensamento opção preferencial pelos pobres' significa que
nós achamos Que, na América Latina, no nosso País, nada
deveria ser feito sem passar pelo cristal: " que significa
Isso para o pobre?".
Acho que isso é uma prova muito válida, diante dos dados

que temos. E impossível construir, no País, apenas seguindo
os dados do IBGE, sem passar pelo crivo do pobre.
Por isso, ao se fazer um projeto, - perdoem-me dizer - é

obrigação perguntar: isso passa pelo crivo desses 35 milhões
de pessoas que vivem na miséria absoluta? A mesma coisa eu
diria ao político do interior, pois ao se construir uma



189

fonte luminosa, é preciso perguntar o que isso significa
para o pobre.
Graças a Deus, hoje, falar em 'opção pelos pobres' é uma
coisa tranqüila. Com a queda do socialismo político, não
precisamos ter medo dessa ideologia. E preciso enfrentarmos
essas realidades, na forma com que se apresentam, no tamanho
que têm. Não precisamos mais ficar debaixo da couraça "isso
é comunismo!"- Hoje vemos que, mesmo não existindo o
comunismo, os problemas não se resolveram, nem se estão
resolvendo. Pelo contrário. Começa a pesar sobre o mundo
capitalista e consumista um peso que ele nunca pensou supor-
tar. Agora, já não se pode pôr esse peso nos ombros dos
outros. Temos de carregar nos próprios ombros o peso das
dificuldades deste mundo, das dificuldades deste Brasil.
Em suma, que deseja a Igreja? A Igreja quer contribuir para

a conscientização da sociedade- Quer exigir uma política
habitacional que tenha, como prioridade, a habitação
popular. No mês de junho, - os Srs. Deputados já ficam
convidados - teremos um seminário de alto nível sobre o
problema da moradia. Eu vejo três coisas que não podem
deixar de ser pensadas nesse seminário. A primeira é que não
pode haver, nessa área, desentrosamento entre os níveis
municipal, estadual e federal. A segunda é que, em qualquer
novidade que se inventar para a construção de moradias, é
preciso fazer com que a atividade-meio não destrua a
atividade-fim, ou seja, que não se gaste tanto, para ver
como se vai fazer, mas que se faça na verdade.
Esse pensamento os senhores terão oportunidade de analisar.

Nós pensamos, por exemplo, no Fundo Nacional de Habitação.
Eu acho que esse fundo não deveria executar nada, mas,
subsidiariamente, desceria para o Fundo Estadual de
Habitação. Contudo, achamos que o problema da habitação
seria realmente resolvido nos fundos municipais de
habitação.
Então, essa exigência da política habitacional. Temos

muitos fracassos. A última foi um grande fracasso. Temos de
incentivar as formas de ajuda mútua de organizações
populares, para se resolver o problema habitacional da forma
menos onerosa para o Estado. Sentimos que temos de ser muito
pedagogos. Não podemos fazer como se está fazendo na
campanha do plebiscito. Eu tinha uma esperança tremenda de
que a campanha do plebiscito seria uma verdadeira aula de
pedagogia. O modo de ser, o aprender a fazer, o querer ser.
Não iríamos ter a parte emocional. Infelizmente dirigiram
tal campanha sem o seu lado pedagógico. Transformou-se tudo,
dirigindo-se para o lado emocional. Não estamos aprendendo a
fazer. Estamos perdendo a educação política por não fazer.
Havia uma possibilidade de aprendermos o que é ser político.
Nessa campanha do plebiscito procuram mentir; um procurando
diminuir o outro, como se se tratasse de ganhar algo. O
importante não é ganhar, e sim saber-se o que é melhor para
o povo. Para se saber o que é melhor, esse povo tem que
saber tudo. Tem de conhecer as conseqüências que virão do
sistema de governo em que estão votando. Vejam como foi
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grande o fracasso dos meios de comunicação. Temos o programa
da campanha do plebiscito. Para mim, foi um verdadeiro
fracasso. Estaremos perdendo tempo e dinheiro se
continuarmos dessa maneira. Perdemos principalmente a
oportunidade de formar uma consciência política de nosso
povoS Tínhamos tudo para fazer isso. Vamos promover uma
atuação pastoral junto aos grupos dos desfavorecidos,
acampados. Tenho aqui uma lista de lugares em Belo
Horizonte, onde estão acampados. Já pensaram? Morar ali com
uma família! Para tomar banho têm que sair dali; para
cozinhar têm que sair dali, e acredito que até para dormir
têm que sair dali. E totalmente desumano. Menores de rua!
Problema que tem solução, e acredito que estamos caminhando
para uma solução. Problema dos sem-casa. Vou falar um
pouquinho para os senhores. Teremos um seminário do dia 7 ao
dia 9 de junho. A arquidiocese de Belo Horizonte tem
consciência de que o problema é amplo e complexo, e está
disposta a colaborar de todas as maneiras. Pretende
aprofundar no estudo dos temas e dialogar com as autoridades
governamentais e a sociedade civil. Isso será feito
particularmente através desse seminário a ser realizado nas
noites dos dias 7, 8 e 9 de junho, onde será estudado,
sobretudo, a política habitacional. A realidade educacional
de Belo Horizonte é triste. A pobreza e a miséria que vemos
aqui é muito grande. Segundo a estatística do IBGE, cerca de
350.000 pessoas em Belo Horizonte estão em situação de
extrema pobreza.
Em Belo Horizonte, existe um grande déficit de habitação.

Vivendo em acampamentos, na região metropolitana, temos
4.500 famílias, o que redunda numa média de 22.500 pessoas
morando em barracos.
Vejam outro dado que aqui não coloco como solução, mas com
o objetivo de chamar a atenção. Há, em Belo Horizonte, 800
mil lotes vagos, 200 mil casas iniciadas e não construídas
por seus moradores, ou fechadas por falta de comprador.
Vejam que, dentro de um problema, quem sabe se a gente
abrisse o coração, começariam a aparecer algumas soluções?
Tenho, aqui em mãos, o projeto de lei que foi aprovado no

dia 16/1/93 pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelo povo do
Município de Belo Horizonte, relativo à regulamentação do
Fundo Municipal de Habitação. etc.
Srs. Deputados, pedindo perdão por ter-lhes tomado esse
precioso tempo, quero aqui deixar meu agradecimento, minha
alegria em participar deste convívio, minha amizade, meu
coração absolutamente aberto e minha estima pelo trabalho
dos senhores. Peço a Deus que esse problema dos sem-casa,
este problema da habitação, da moradia, seja tratado como
uma pequena parte, mas muito fervorosa, daquele coração de
pai, de irmão, de filho, que existe em cada um de vocês. Sem
o coração de pai, de irmão, de filho nós não teremos esses
pobres sem teto e sem lar como nossos irmãos. Muito
obrigado.

ATA DA 20O REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE ABRIL DE 1993
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Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE: Ata - 24 PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Votação, no 1Q turno, do Projeto de Lei ng

1.322/93; aprovação, com as Emendas do ng 1 ao 3; votação da
Emenda nQ 4; rejeição; verificação de votação; ratificação
da rejeição da Emenda ng 4 - Discussão, no 2g turno, do
Projeto de Resolução flQ 1.223/93; aprovação - Discussão, no
2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.334/93; discurso da
Deputada Maria Elvira; questão de ordem; encerramento da
discussão; aprovação do projeto - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rémolo Aloise
- Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Antônio Fuzatto - Antõnio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado- Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
João Batista - 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 Dlivia - Miguel Barbosa - Milton
Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias
- Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - 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.

ia PARTE
Ata

O Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretàrio, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que
faz retirar da pauta os Projetos de Lei ngs 1.251 e
1.318/93, uma vez que estes não se encontram em condições de
ser apreciados.
Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Votação, no lg turno, do Projeto de Lei
flQ 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 opina pela constitucionalidade do
projeto, com as Emendas ngs 1, 2 e 3, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do
projeto, com as Emendas ns 1, 2 e 3, da Comissão de
Justiça, e pela rejeição da Emenda nQ 4, apresentada em
Plenário. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com as Emendas flQ5 1, 2 e 3, da
Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emendas.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1, 2 eS, que
receberam parecer pela aprovação. Em votação. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Em votação, a Emenda nQ 4, que recebeu parecer
pela rejeição. Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito a

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
vai proceder á verificação requeridã. (- Procede-se à
verificação de votação.)
Votaram a favor da emenda 7 Deputados. Votaram contra _a
emenda 39 Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição
da Emenda nQ 4 e aprovado o Projeto de Lei nQ 1.322/93, com
as Emendas do ns 1 ao 3. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Resolução n
1.223/93, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o
reajustamento de vencimentos do pessoal ativo e inativo da
Secretaria da Assembléia. A Mesa 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 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.334/93, do

Governador do Estado, que cria o Fundo SOMMA para
implementação do Programa de Saneamento Ambiental,
Organização e Modernização dos Municipios do Estado e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido no 1Q
turno. Em discussão, o projeto. Com  a palavra, para discuti-
lo, a ilustre Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira* - Sr. Presidente, companheiras e
companheiros Deputados, são dois assuntos que me trazem a
esta tribuna esta noite, nesta reunião extraordinária. Eu
gostaria de pedir um pouco de paciência aos colegas, porque
creio que esse é um assunto que interessa a todos nós, tendo
em vista o que os 60 Deputados desta Casa estão sofrendo em
todo o Estado de Minas Gerais. Estamos sendo veementemente
atacados, queimados em praça pública, chamados de traidores,
de capachos do Governador Hélio Garcia, estamos sendo
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acusados pelos altos salários contra os mínimos salários do
funcionalismo. Então, Sr. Presidente, eu queria usar este
espaço para fazer algumas considerações, até no sentido,
quem sabe, de conduzir o nosso diálogo, quem sabe, de forma
uniforme. O que tenho feito, nos últimos dias, é andar por
várias regiões do Estado sem nunca me cansar de explicar às
professoras e aos funcionários públicos a realidade que
estamos vivendo. E é neste sentido que eu gostaria de pedir
a compreensão dos companheiros para o que vamos falar.
Primeiro, Sr. Presidente, gostaríamos de expor que só um
maluco, só um homem ou uma mulher totalmente insensível
poderia não se preocupar ou indignar-se com os baixos
salários do funcionalismo e do magistério. Teria de ser uma
pessoa que vive na Lua, uma pessoa que não tem filhos, uma
pessoa que não tem uma criança que freqüente uma escola
pública. Esse é o primeiro ponto que eu queria apresentar
como questão de partida. Há uma uniformidade no entendimento
segundo o qual os . salários são baixos, indignos.
Por outro lado, Sr. Presidente, eu gostaria de falar aos

colegas que nós, do Legislativo, como muita gente sabe, mas
a maioria não sabe, não podemos aumentar despesas do Estado.
Deputado de lugar nenhum pode aumentar um cruzeiro nas
despesas do Estado, ou seja, aumentar salários. Não podemos
aumentar os nossos salários, corno andam falando por ai. Nós
não votamos e não aumentamos. E mais uma mentira que tem
sido difundida em todo o Estado, quando dizem que os
Deputados votam matérias em beneficio próprio.
A seguir, Sr. Presidente e colegas Deputados, eu gostaria

de lembrar que, quando -esse projeto entrou aqui, em regime
de urgência, com 45 dias para ser votado, de lá para cá
muitos movimentos aconteceram nesta Casa entre as Bancadas,
junto ao Líder do Governo, junto ao Líder do Bloco
Parlamentar de Apoio ao Governo Hélio Garcia. Conversamos
várias vezes. Esse projeto veio com 25% em janeiro. 21% em
fevereiro e, quando chegou, em março, com 24%, pedimos que
fosse devolvido ao Palácio. Ele foi devolvido e veio com um
aumento pequeno, é claro, de 4%. Depois, veio o aumento do
"pó-de-giz", que hoje está em 50% do valor do salário de uma
professora P1, iniciante. E. finalmente, o aumento prometido
pelo Sr. Governador ao Quadro Permanente e á Função Pública.
de 60%.
Para quem não sabe, o Quadro Permanente está em todo o
Estado, em todas as Secretarias. No caso da Educação, são as
faxineiras, as cantineiras, os vigias, as auxiliares de
secretaria. São 110 mil pessoas dentro da Função Pública, os
antigos celetistas, e dentro do Quadro Permanente. Ora, Sr.
Presidente, fizemos o que pudemos. Inclusive, temos uma
carta, Sr. Presidente, de esclarecimento a toda opinião
pública. (- Lê:)
"Prezado
Recebi sua correspondência tratando da situação do
funcionalismo do Estado, das razões da greve e da urgência
de uma resposta adequada por parte das autoridades
governamentais.



194

Durante os meus dois mandatos como Deputada Estadual ã
Assembléia Legislativa, sempre me posicionei ao lado,
principalmente, das professoras e dos especialistas da
Educação, função que também exerci por muitos anos, antes da
política, e com a qual me identifico desde a infância, por
ser filha de educador.
Trabalhei com afinco na redação do capitulo que tratou da
matéria na Assembléia Constituinte e fui Presidente da
Comissão Permanente da Educação desta Casa por entendimento
dos meus pares, estando, como sempre estive, envolvida com
este assunto-
Surpreendi-me, então, por merecer do funcionalismo e, pior,

do magistério, o tratamento que venho recebendo.
Não exerço mandato executivo. Não tenho poder para tomar

medidas, apenas o poder de acatar ou não as mensagens do
Governador do Estado, em matéria financeira. O Projeto de
Lei nQ 1.213/93, que concedia reajuste de 87,5% a todo o
funcionalismo, em três parcelas, e posteriormente emendado,
passando a última parcela de 21% para 25% e concedendo mais
35% ao Quadro Permanente, à Função Pública, fundações e
autarquias, excluído o magistério e as Policias Civil e
Militar, não era o projeto dos meus sonhos:nem da Bancada do
meu partido.
O que ocorreu, na verdade, é que, quando a mensagem do
Governador vem com a solicitação de urgência, a Assembléia
Legislativa tem 45 dias para se pronunciar (art. 220 a 223
do Regimento Interno).
Distribuído às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira, elas deveriam, em 15
dias, emitir seu parecer. Se não o fizessem, e foi o que
aconteceu, o Presidente da Assembléia incluiria o projeto na
ordem do dia do Plenário e designaria Relator. O Projeto n
1.213/93 deveria ser votado em turno único e nenhuma outra
matéria poderia tramitar antes de sua aprovação ou rejeição.
Tudo isto, de acordo com a Constituição Estadual e com o
Regimento Interno da Assembléia Legislativa.
A proposição passou a ter preferência sobre as demais,
travando todas as outras matérias em curso na Assembléia.
Os sindicatos e os representantes do funcionalismo não

queriam a votação. Deixaríamos então que o Governo voltasse
aos níveis de remuneração de dezembro de 1992? Uma
professora Pi voltaria ao seu salário de cerca de
Cr$900.000,00 mensais?
Não pretendo me justificar porque não vejo a necessidade
desta justificação. Sei que os salários são baixos. Que a
inflação os corrói. E sei também que a arrecadação tem sido
menor devido à recessão que nos atinge a todos.
Colaborei na redação do art. 34 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, que
trata da recomposição salarial dos servidores públicos,
assim corno apresentei requerimento ao atual Governador do
Estado pedindo o cumprimento do ali disposto.
Sou autora da emenda ao art. 31 da Constituição Estadual,
elevando de 5% para 10% o valor do qüinqüênio a ser
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percebido pelo magistério público estadual, posteriormente
estendido ao conjunto do funcionalismo.
Luto com os instrumentos que possuo. E tenho a minha

consciência tranqüila.
No ensejo, apresento-lhe meus sinceros votos de apreço e

consideração.
Deputada Maria Elvira!!.
Sr. Presidente, esta é a carta que estamos enviando aos
nossos amigos de todo interior do Estado. Prefeitos.
Vereadores, lideranças, mulheres, clube de mães, escolas
estaduais e universitários. Sugiro que cada Deputado faça o
mesmo e mais do que isso, pois não podemos ficar dentro da
concha.
Na semana passada, participei de várias reuniões: em

Areado, com 200 professoras; em Carmo do Rio Claro, com 170
professoras; e em Papagaios, com 100 professoras. Entro com
a cabeça erguida, porque não tenho "rabo preso U , e quem não
deve não teme. Não temo porque fiz o que deveria ter feito.
Não poderíamos permitir um incêndio, que era o que os
sindicatos e as oposições queriam. Queriam que a gente
pusesse fogo no circo, para que as chamas crescessem e atin-
gissem. num Estado que já tinha sérios problemas econômicos.
Temos consciência de que respeitamos o funcionalismo e
respeitamos também o magistério, que está muito sacrificado,
mas não podemos agir dessa maneira, Sr. Presidente. Temos
que agir com racionalidade, com legalidade. Temos que agir
coesos. Não acredito que existissem 60 Deputados traidores,
60 capachos do Governador. Não sou traidora, nem capacho de
ninguém. Nem sequer votei no Governador Hélio Garcia. Falo
isso em toda parte. Hoje participo do bloco de apoio do meu
partido, o PMDB, ao Governador. Entendo as dificuldades que
o Governo deste Estado está vivendo, como vive também os
Governos de São Paulo, do Rio de Janeiro e de cada Estado do
Brasil e também estão vivendo o mesmo problema. Vamos conti-
nuar lutando em busca de melhores salários. Vamos continuar
pressionando pelas negociações. Vamos continuar lutando pela
melhoria na qualidade do ensino.
No entanto, quero dizer, Sr. Presidente, que creio que
todos os colegas repudiam essas versões mentirosas,
difamatórias e caluniosas, que estão sendo usadas de forma
irresponsável, para denegrir a imagem dos Deputados. Em
qualquer lugar do Estado a que cheguemos, encontramos
cartazes, pequenos e grandes, chamando-nos de traidores.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Deputado Milton

Sal les.
O Deputado Milton Salies - Peço um aparte, porque o que
tenho a dizer é pertinente á fala de V. Exa. Quero rememorar
os idos de 1972, quando não havia, nesta Casa, o PT. Eu fui,
então, oposição ao Governo Tancredo Neves, como fui oposição
ao primeiro Governo Hélio Garcia e como fui oposição ao
corrupto Governo Newton Cardoso. Sou, como sempre fui,
pioneiro, nesta Casa, na defesa do funcionalismo público.
No entanto, neste momento, depois de 20 anos nesta luta,
vejo, Deputada Maria Elvira, o meu nome inscrito como
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traidor do funcionalismo público. Veja bem, minha querida
amiga. Deputada Maria Elvira, depois de mais de 20 anos com
história de luta maior do que qualquer Deputado do PT nesta
Casa (você é testemunha disso.), vejo meu nome como traidor.
E por quê? Simplesmente porque não podemos embarcar na tese
do quanto pior melhor. Desculpem-me, meus amigos do PT. que
defendem essa tese, que tentam administrar o apocalipse, mas
não podemos insistir nela.
Inclusive, apresento uma sugestão. Como fez, hoje, o
Deputado Romeu Queiroz, solicitando a abertura de
negociações com o Governo, sugiro que o PT faça um
requerimento semelhante, para que o salário das professoras
retorne ao nivel do mês de dezembro. Meu caro Deputado
Gilmar Machado, você, que tanto defende os servidores - e é
meu amigo pessoal e não há aqui nenhuma agressão -, por que
não concorda com a volta dos vencimentos aos níveis de
dezembro? Vamos devolver os salários atrasados, como disse
aqui o nosso companheiro de Valadares. De nossa parte,
tentamos, como Governo, a solução. Infelizmente, o PT tenta
o caos.
Em minha região, não aceito a desmoralização. Não aceito
sair como um funcionário público que trai os funcionários
públicos. Não aceito a pecha de traidor. Da mesma forma,
meus funcionários não aceitam isso, porque votaram em mim.
Vejam bem: durante cinco, dez, quinze anos, fui quem mais
defendeu essa classe. Aqui cheguei aos trancos e barrancos.
Fui o último Deputado eleito. O último! Com isso, quero
dizer que não fiz nada apenas para ter o voto dos
funcionários. No entanto, quero dizer, também, que o que
devemos ter é um pouco de seriedade e de dignidade em nosso
trabalho. Vamos conversar com o Governador; vamos discutir
com o Secretário da Fazenda, como o fez o Deputado Romeu
Queiroz. Mas não vamos ter a irresponsabilidade de jogar
farpas. Não vamos ter a indignidade da agressão e da des-
moralização. Vamos, sim, Deputada Maria Elvira, trabalhar
com competência e seriedade. Mais do que isso, quero dizer
que não vamos aceitar mais, neste Plenário, essas agressões
e indignidades. Multo menos o PFL, que sempre esteve ao lado
do funcionalismo público. Vamos ter seriedade no nosso
trabalho! Muito obrigado.
A Deputada Maria Elvira* - Multo obrigada. Deputado Mílton
Salles, pelo seu aparte e por suas colocações.
Gostaria, Sr. Presidente, de aproveitar o ensejo para dizer
umas palavras aos senhores com muito carinho e respeito. No
dia da votação do aumento dos funcionários públicos,
estivemos aqui neste Plenário o dia inteiro e até quase a
madrugada. Penso que as galerias exageraram, passaram dos
limites e assim como exige-se de nós decoro parlamentar
neste recinto, quero deixar registrado nos anais da Casa que
não posso concordar como educadora, como mulher, como
cidadã, como mãe de família, com o que aconteceu aqui. Não
sou verde nesse tipo de manifestações. Não sou. No Governo
passado passamos por dias e momentos difíceis neste
plenário. Não me cabe aqui analisar tudo o que aconteceu, as
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razões pelas quais passamos tantas dificuldades. Mas, Sr.
Presidente, é necessário que se dê um basta às agressões que
sofremos. O Sr. Presidente da Casa. Deputado José Ferraz,
foi agredido com palavras de baixo calão. O Sr Presidente
foi escolhido por nós para dirigir esta Casa do povo
mineiro. Mesmo entendendo os sentimentos do funcionalismo,
das professoras, sentimentos de desgosto, de mágoa, de
desespero com seus salários mensais, não podemos deixar que
as coisas extrapolem e vir aqui sofrer o que sofremos com
palavras, agressões, coisas voando por cima de nossas
cabeças e até cuspe aconteceram nesse Plenário. Eu gosto de
lavar roupa suja é em praça pública. Tenho orgulho de não
ter o rabo preso. Quem não deve não teme. Eu viajo para o
interior e lá muitas vezes querem comer o meu fígado. Depois
de uma hora de conversas e de debates respeitosos, podem não
votar em mim, mas saem entendendo e compreendendo o outro
lado da controvérsia, da questão que estamos vivendo em
Minas Gerais
Quero também, Sr. Presidente, dizer aqui de público o que
aconteceu na cidade de Carmo do Rio Claro para todo mundo
sentir a que ponto chega a fantasia na cabeça das pessoas.
Todos se lembram que há poucos dias o Presidente da Casa.
Deputado José Ferraz, recebeu o título de cidadão honorário
de Almenara. Ele não nasceu lá. Mas ama aquela cidade onde é
majoritário. Junto com esse titulo recebeu mais oito ou dez
títulos de cidadania honorária. Natural que nós, seus
amigos, seus colegas, fossemos até lá prestigiar e
homenagear o Deputado José Ferraz, nosso Presidente, com a
nossa presença. Fomos em aviões emprestados por vários
Deputados que têm aviões próprios e até por alguns que são
donos de táxis-aéreos? Não demos despesa alguma ao Governo.
Fomos lá para homenagear o Deputado José Ferraz. Fomos de
maneira simples, vestidos simplesmente. No dia seguinte me
foi dada a conhecer uma denúncia que dizia que nós havíamos
ido em aviões da Assembléia Legislativa e que havia um avião
só para carregar as garrafas de uísque e outro avião só para
carregar as roupas das madames. Ora, minha gente! Isso é
brincadeira. Isso é obra de quem está assistindo a novelas
da Rede Globo na televisão.
O Deputado Milton Sailes - V. Exa. me permite um aparte?
A Deputada Maria Elvira - Perfeitamente-
0 Deputado Milton Salies - Esse negócio de avião é coisa

antiga. O Presiddnte do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, vive
viajando de avião.
Querida Deputada Maria Elvira, já que o Deputado Romeu

Queiroz apresentou um requerimento solicitando ao Governador
Hélio Garcia a reiniciação das negociações, gostaria de
sugerir a V Exa. , que ocupa a tribuna, neste momento, e ao
ilustre Presidente José Ferraz, que se criasse, ainda hoje,
uma comissão, composta, evidentemente, pelos Líderes,
inclusive com a participação do PT, para já amanhã entrar em
entendimentos com o Governador, para que se abram as
negociações solicitadas pelo Deputado Romeu Queiroz.
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Esta, Maria Elvira, dentro de sua tese de defesa, é a
proposição que apresento ao Presidente desta Casa, ilustre
Deputado José Ferraz.
A Deputada Maria EIv$ra - Muito obrigada, ilustre Deputado
Milton Salles. Estamos, realmente, aplaudindo sua
Iniciativa, que é fundamental.
Gostaria de voltar ao que dizia anteriormente. Temos que
caminhar, abrir as negociações, melhorar os salários dos
funcionários e professores, mas continuo repudiando essa
atitude do comando de greve do funcionalismo público, que
não assina os cartazes e que deveria fazê-lo, colocando os
nomes dos respectivos sindicatos. Dessa forma, poderíamos
constituir um bom advogado para entrar na Justiça alegando
calúnia e difamação. Mas eles não têm coragem ou então,
orientados por algum advogado, colocam como autor dos
cartazes apenas o comando de greve do funcionalismo público
do Estado de Minas Gerais. Esta não é uma atitude corajosa
nem responsável
Quero aqui dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
enquanto eu tiver voz vou levar a minha versão a todo o
Estado de Minas Gerais. Vou mostrar que essa campanha é
mentirosa ao dizer que somos contra o funcionalismo, contra
o magistério. Isto não pode continuar.
Quando eu estava falando, apareceu-me um rapazinho dizendo
que estão saindo muito mais cartazes. Podem imprimir
cartazes, mas eu não concordo em dar o outro lado da face
para levar tapas Injustos, covardes e Irresponsáveis. E isso
que essas pessoas estão fazendo com os 60 Deputados, dos
diversos partidos, que votaram com suas consciências.
Eu não votei para agradar Hélio Carda, não votei para

ganhar nada do Governo. Votei porque, naquele momento, era a
única forma de conduta que se me apresentava, pois, caso
existisse uma outra hipótese, por ela teria optado. O que
havia, naquele momento, eram 45 dias, em regime de urgência,
e, ao que tudo nos indica, existia uma real dificuldade do
Tesouro em termos financeiros.
Deixo nestas palavras, Sr. Presidente e Srs. Deputados, meu

profundo repúdio a essa campanha, que está sendo encenada,
como um circo, um grande teatro, em toda Minas Gerais, com o
objetivo único de atacar os Deputados Estaduais, tentando
fazer com que não se reelejam, ficando, apenas, os únicos
Deputados que são sinceros, maravilhosos, os únicos que
trabalham, os únicos que merecem a homenagem do povo
mineiro: os Deputados do PT.
Lamento, profundamente, essa grande farsa. Lamento mais

ainda que tanta gente boa engula essas mentiras sem ao menos
digeri-Ias. Obrigada, Sr. Presidente.

- Sem revisão da oradora.)
Questão de Ordem

O Deputado Milton Sai les - Sr, Presidente, apenas gostaria
de relembrar a V. Exa. que apresentei, num aparte a
pronunciamento da ilustre Deputada Maria Elvira, uma
proposição no sentido de que V. Exa. compusesse uma comissão
de Deputados para atender à proposição do Lider do Governo
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de renegociar com o Governador uma política salarial para os
funcionários públicos.
Gostaria que V. Exa. respondesse de imediato, ou amanhã
cedo, a respeito dessa proposição sobre a composição de
comissão para renegociar a política salarial com os
funcionários públicos.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Milton Salles. Esta Presidência informa ao nobre Deputado
Milton Salles que responderá oportunamente à sua questão de
ordem.
O Sr. Presidente - Encerrada a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 29, às 91h30min, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 3191,
DE AUTORIA DO DEPUTADO FRANCISCO RAMALHO, QUE ACRESCENTA OS

lQ, 29 E 3Q AO ART. 184 E DÁ NOVA REDAÇÃO AO f 2g DO ART.
201 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
As dez horas e dez minutos do dia vinte e oito de maio de
mil novecentos e noventa e um, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Tarcísio Henriques (substituindo o
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do
PMDB), Mauri Torres, Sebastião Helvécio, Roberto Carvalho,
Gilmar Machado, Custódio Mattos, Wanderley Ávila, Sebastião
Costa e Elisa Alves, membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente ad hoc", Deputado
Ibrahim Jacob, declara abertos os trabalhos e informa ter a
reunião a finalidade de eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e de designar o Relator. A Presidência determina
a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e solicita ao Deputado Roberto Carvalho que atue
como Escrutinador. Após votação, são proclamados eleitos
para Presidente e Vice-Presidente os Deputados Sebastião
Helvécio e Elisa Alves, respectivamente, ambos com dez vo-
tos. O Deputado fbrahim Jacob dá posse ao Deputado Sebastião
Helvécio, e este, por sua vez, agradece a escolha do seu
nome para Presidente e dá posse à Deputada Elisa Alves.
Neste momento, registra-se a presença dos Deputados
Bonifácio Mourão e Roberto Luiz Soares. Dando continuidade
aos trabalhos, a Presidência designa o Deputado Wanderley
Ávila para relatar a matéria, ocasião em que o Deputado
Gilmar Machado apresenta sugestão no sentido de que sejam
ouvidos alguns representantes do SIND-uTE, das Associações
de Pais e Mestres, de estudantes e das Prefeituras, com o
objetivo de colher subsídios para a elaboração desse
parecer. 0 Deputado Custódio Mattos propõe que o Relator
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faça consulta informal às entidades mencionadas pelo
Deputado Gilmar Machado. Após debates e havendo consenso, a
Presidência indaga do Relator se lhe seria possivel
contactar esses representantes, com o objetivo de adaptar o
relatório • às sugestões formuladas, O Relator, Deputado
Wanderley Avila, posiciona-se favoravelmente quanto a essa
nova sugestão, que também é acatada pelo Deputado Gilmar
Machado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a
próxima reunião no dia 12 de junho do corrente, às 111h30min,
com a finalidade de se apreciar o parecer, e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Ibrahim Jacob, Presidente - Dilzon Melo - Márcio Miranda -

Tarcísio Henriques - Ambrósio Pinto - Wanderley Ávila -
Sebastião Costa - Péricles Ferreira.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 27/92,
DE AUTORIA 00 DEPUTADO JOSÉ MILITÃO, QUE ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ART. 36 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
As onze horas e trinta minutos do dia quinze de outubro de
mil novecentos e noventa e dois, reúnem-se no Plenarinho II
os Deputados Tarcísio Henriques, Paulo Carvalho
(substituindo, respectivamente, aos Deputados Bonifácio
Mourão e Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do
PMDB), José Renato, José Militão, Wanderley Ávila, Márcio
Miranda (substituindo este ao Deputado Paulo Fernando, por
indicação da Liderança do PRN), Ermano Batista e Maria
Olivia, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado tbrahim Jacob,
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 da matéria. A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
José Renato para atuar como Escrutinador. Feita a votação, o
Presidente proclama eleitos para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Ermano Batista e
Maria Olivia, ambos com nove votos. O Deputado Ibrahim Jacob
dá posse ao Deputado Emano Batista, e este, por sua vez,
empossa a Deputada Maria Olivia. O Deputado Ermano Batista
agradece a escolha de seu nome e designa o Deputado
Wanderley Ávila como Relator da matéria. Nada mais havendo a
ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra a
reunião.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - João Marques - Wilson Pires -
José Renato - Alvaro Antônio - José Leandro - Francisco
Ramalho - Wanderley Avila. -
ATA DA 4 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISS ÃO  DE DEFESA
SOCIAL
Às dez horas e trinta minutos do dia dezessete de março de
mil novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho
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III os Deputados Francisco Ramalho, Agostinho Patrus e
Geraldo da Costa Pereira, membros da supracitada comissão.
Constatada a existência de número regimental, o Presidente,
Deputado Francisco Ramalho, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Geraldo da Costa Pereira que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Deputado
Agostinho Patrus, encarregado da leitura da correspondência,
acusa o recebimento do Oficio nQ 468/92, do Presidente da
Câmara Municipal de Montes Claros, solicitando empenho desta
comissão para se evitar o fechamento da Delegacia
Especializada no Combate ao Uso e Tráfico de Drogas do
município; da comunicação da Câmara Municipal de Belo
Horizonte sobre a aprovação de representação em que solicita
a rejeição da Proposta de Emenda no 46, do Deputado Hélio
Bicudo, visando á modificação do atual sistema de segurança
pública com a extinção das Policias Militares; de
correspondência encaminhada á comissão pela Assembléia
Legislativa de São Paulo, comunicando o encaminhamento ao
Congresso Nacional de moção solicitando a atribuição de
responsabilidade penal ao menor, a partir dos 14 anos de
idade, bem como a criação de estabelecimentos correcionais
específicos; de cópia do relatório do Conselho de
Criminologia e Política, enviado à comissão pelo seu
Presidente, Dr. Jason Soares Albergaria; de correspondência
do Juiz de Direito da Comarca de Visconde do Rio Branco, que
encaminha cópia do laudo técnico da situação da cadeia
pública daquela localidade. Finalizada esta fase e dando
prosseguimento aos trabalhos, a Presidência distribui ao
Deputado Agostinho Patrus os Requerimentos ngs 3.778, 3.779
e 3.806/92. 3.841 e 3.890/93; ao Deputado Geraldo da Costa
Pereira redistribui o Requerimento no 3.541/92; e distribui,
ainda, os Requerimentos nos 2.795, 3.796 e 3.797/92.
Encerrada a 11 parte, a Presidência passa á 2a parte da
reunião, sendo apreciadas nesta fase as matérias de
competência da comissão. Com a palavra, o Deputado Agostinho
Patrus apresenta pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação das proposições. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, ficam aprovados os Requerimentos ngs 3.778, 3.779 e
3.806/92, 3.841 e 3.890/93. Com a palavra, o Deputado
Geraldo da Costa Pereira apresenta parecer pela rejeição do
Requerimento ng 3.541/92 e pela aprovação dos Requerimentos
ngs 3.795, 3.796 e 3.797/92. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, ficam aprovados os Requerimentos ngs 3.795,
3.796 e 3.797/92, e rejeitado o Requerimento no 3.541/92.
Logo após, o Presidente coloca em votação os Requerimentos
ngs 3.847/93, do Deputado Gilmar Machado; 3.853 e 3.855/93,
do Deputado Marcos Helênio; 3.902/93, do Deputado Amilcar
Padovani; e 3.919/93. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
nos termos da Deliberação da Mesa ng 487/90, que são
aprovados. Concluídos os trabalhos, o Presidente sugere
mudança do horário e do dia de realização das reuniões.
Assim, com a aprovação dos demais membros, a partir da
próxima semana, a comissão reunir-se-á ás quartas-feiras, ás
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101h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca-os para a
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1993.
Francisco Ramalho. Presidente - Homero Duarte - Geraldo da

Costa Pereira. -
ATA DA 20? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas e quinze minutos do dia seis de abril de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires e
Ibrahim Jacob, membros da Comissão supracitada- Presente,
também, o Deputado Antônio Pinheiro. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado rbrahim
Jacob 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 Cel. Edvaldo Piccinini Teixeira, Comandante de
Policiamento de Belo Horizonte; o Major Dagoberto Rocha
Gandra e o Capitão Luiz Carlos Lima, ambos do Batalhão de
Trânsito desta Capital, os quais discorrerão sobre a
violênciado trânsito do Estado de Minas Gerais, O
Presidente registra a presença do Deputado Wellington de
Castro, que comparece à reunião na fase das exposições.
O Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, comunica aos
demais parlamentares que ficam designados para representar
esta comissão nas audiências públicas regionais os Deputados
Geraldo Rezende, Márcio Miranda, João Batista e Adelmo
Carneiro Leão- Determina à assessoria que encaminhe comu-
nicação ao Plenário, para as devidas providências. A seguir,
o Presidente passa a palavra ao Cel. Piccinini que fala
sobre o desrespeito ás leis de trânsito e sobre a certeza da
impunidade, fatores que respondem pelos maiores índices de
acidentes causados em Belo Horizonte. Segundo o Cel.
Piccinini, as falhas na sinalização e as irregularidades nas
pistas das vias públicas também contribuíram para um elevado
número de atropelamentos e de outros tipos de acidentes no
ano anterior. Afirma que o desenvolvimento de projetos
corretivos nos corredores de tráfego mais perigosos e a
implementação de campanhas educativas são algumas das ações
que já vêm sendo elaboradas pelo Comando de Policiamento de
Belo Horizonte. Capital que possui uma frota circulante de
700 mil veículos para um efetivo militar de apenas mil
homens, O Major Gandra manifesta sua preocupação com os
acidentes e diz que o Batalhão de Trânsito pretende atuar ao
lado da BHTRANS e da TRANSMETRO, identificar os pontos mais
criticos e encontrar soluções juntamente com as demais
entidades. Afirma que a educação é fator primordial na
conscientização do usuário. Quanto á necessidade de se
antecipar aos acidentes, segundo o expositor, é preciso
Investir em educação, segurança, comportamento, fiscalização
e sinalização, para minimizar o número de acidentes no
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trânsito. O Capitão Luis Carlos Lima comenta sobre a
ineficiência do transporte coletivo, que é, na sua opinião,
uma das causas indiretas da ocorrência de acidentes- Para
ele, o saturamento e o estrangulamento do trânsito em alguns
pontos da cidade são motivados pelo excesso de veiculos
domésticos e particulares que transportam, às vezes, apenas
uma pessoa. Não acredita que o aumento do efetivo militar
nas ruas possa influir consideravelmente nas estatisticas.
Adverte ser necessário investir nas campanhas educativas.
Após as exposições, participam dos debates todos os
parlamentares presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Deputado Adelmo Carneiro Leão agradece à
Policia Militar pela sua atuação em defesa da sociedade e
solicita ao Coronel Piccinini o envio a esta comissão dos
dados mencionados na presente reunião. O Presidente,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, passa à 2,3 parte da reunião,
com a discussão e a votação de proposição da comissão e
apresenta requerimento em que solicita a aquiescência dos
parlamentares desta comissão à criação do fórum mineiro em
defesa da vida, para, em conseqüência, serem analisadas e
acatadas as recomendações do fórum a respeito de atividades
que poderão se( encampadas pela Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais. Em virtude de o requerimento ser de
autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, este passa a
Presidência ao Deputado Wellington de Castro, que submete a
votação a proposição, que é aprovada. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão reassume a Presidência e, não havendo mais
nada a ser tratado, agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os Deputados que compõem esta
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - João Batista - Márcio

Miranda.
ATA DA 27g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quatorze horas do dia vinte e oito de abril de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Tarcísio Henriques, Ermano Batista,
Roberto Amaral (substituindo este ao Deputado Dilzon Meio,
por indicação da Liderança do PTB), Antônio Fuzatto e Alvaro
Antônio, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Tarcísio Henriques,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ermano
Batista que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião tem como finalidade,
apreciar as propostas de emenda apresentadas em Plenário aos
Projetos de Lei ngs 1-322 e 1.334/93, no lQ turno. Neste
momento, o Presidente designa Relatores das referidas
proposições os Deputados Ermano Batista e Roberto Amaral,
respectivamente- Estando os Relatores em condições de
proferir seus pareceres, passam a fazê-lo. D Deputado Ermano
Batista apresenta parecer pela rejeição da Emenda no 4, de
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autoria do Deputado Antônio Fuzatto. Na fase de discussão, o
Presidente, atendendo ao requerimento do Deputado Antônio
Fuzatto, passa a palavra ao Sr. Carlos Campos, Presidente do
Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais,
Sind-Saúde. Apôs a discussão, a Presidência põe em votação o
parecer, que é aprovado. A seguir, o Deputado Roberto Amaral
profere parecer pela rejeição das Propostas de Emenda do n
7 ao 11, de autoria do Deptuado Antônio Fuzatto. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1993.
Tarcislo Henriques, Presidente - Dílzon Mello - Antônio

Fuzatto - Geraldo da Costa Pereira.
ATA DA lg REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR
COM O PRESIDENTE DO BANCO DE CRÉDITO REAL SOBRE O PROBLEMA
DAS DEMISSÕES DE INÚMEROS FUNCIONÁRIOS DAQUELA INSTITUIÇÃO
As nove horas e trinta minutos do dia quinze de abril de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Tarcísio Henriques, Antônio Carlos Pereira e
Francisco Ramalho, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental e verificada a ausência do Presidente e do
Vice-Presidente, o Deputado Tarcisio Henriques assume a
Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Francisco Ramalho 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 programar os trabalhos da comissão e a ouvir o
Deputado Amilcar Padovani, autor do requerimento que deu
origem à referida comissão. Na ausência do Deputado Amilcar
Padovani, o Deputado Antônio Carlos Pereira, Relator da
matéria, encaminha à Mesa requerimento solicitando seja
convidado o Dr. José Heraldo • Lima para prestar
esclarecimentos sobre as demissões ocorridas recentemente no
Banco de Crédito Real. Esclarece que o convidado, indicado
para Presidente do Banco de Crédito Real. deverá tomar posse
no próximo dia 19. Continuando, o Deputado Tarcisio
Henriques sugere seja convidado o Vice-Presidente daquele
órgão, Or. Francisco Horta. Os membros da comissão acatam a
sugestão. O Deputado Francisco Ramalho apresenta
requerimento solicitando sejam convidados o Vice-Presidente
e o Superintendente de Recursos Humanos do Banco de Crédito
Real, Dr. Francisco Horta e Dr. José Lopes Agulhõ,
respectivamente, para prestarem esclarecimentos à comissão.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e convoca-os para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1993.
Tarcisio Henriques, Presidente - Francisco Ramalho -

Antônio Fuzatto - José Maria Pinto.
ATA DA 44g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
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Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcel los, Adelmo Carneiro
Leão e José Laviola (substituindo estes dois últimos aos
Deputados Ivo José e Maria Elvira, por indicação das
Lideranças do PT e do PMDB, respectivamente), membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos
os trabalhos, esclarece que a reunião tem a finalidade de
apreciar as matérias constantes na pauta e solicita ao
Deputado José Laviola que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa aos parlamentares
que ficou decidida a participação dos membros desta comissão
nas audiências públicas, conforme correspondência encami-
nhada ao p residente da Casa no dia 6/4/93. Esclarece que são
os seguintes os Deputados que representarão esta comissão
nas audiências públicas regionais: Região VII -
Jequitinhonha: rvo José e Miguel Barbosa; Região VIII - Rio
Doce: Ivo José e Ronaldo Vasconcellos; Região VI - Noroeste:
Miguel Barbosa e Maria Elvira; Região II - Zona da Mata: Ivo
José e Ronaldo Vasconcellos; Região III - Sul de Minas:
Miguel Barbosa e Maria Elvira; Região IV - Triãngulo e Alto
Paranaiba: Ronaldo Vasconcellos e Maria Elvira; e Região 1
- Metalúrgica e Campos das Vertentes: Ivo José e Maria
Elvira. Em seguida, a Presidência dá ciência aos
parlamentares do recebimento da correspondência encaminhada
pelo representante do Edificio Bom Jardim, desta Capital a
qual registra queixa contra a EMBRATEL, empresa da TELEBRAS,
e solicita ajuda da comissão para solucionar problemas
ambientais causados pela citada empresa. Encerrada a l
parte da reunião, a Presidência passa à 2a parte. Na fase de
discussão e votação de proposições da comissão, o Deputado
Ronaldo Vasconcellos transfere a Presidência dos trabalhos
ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, de conformidade com o
disposto no art. 44, parágrafo único, do Regimento Interno.
Logo após, o Deputado Ronaldo Vasconcellos apresenta dois
requerimentos em que solicita sejam convidados a
Superintendente de Limpeza urbana. Dra. Heliana Kátia
Tavares Campos, e o Delegado Titular da Delegacia
Especializada de Preservação da Qualidade da Vida e
Ecologia, Dr. Ibsen de Ávila Oliveira, para prestarem
esclarecimentos sobre a situação dos respectivos órgãos e os
objetivos que pretendem à sua frente. Colocados em votação.
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Ainda
no exercicio da Presidência, o Deputado Adelmo Carneiro Leão
passa à 3a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
das proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Em seguida, esse Deputado passa à leitura do
parecer do Deputado Ivo José, Relator do Projeto de Lei ng
1.187/93, o qual conclui pela aprovação da proposição, no lg
turno. Colocada em discussão e votação, é aprovada a
proposição. Logo após, o Deputado Ronaldo Vasconcellos
retoma a Presidência e redistribui o Requerimento ng
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4.090/93 ao Deputado José Laviola, que profere seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da proposição.
Colocada em votação, é a matéria aprovada. Em seguida, a
Presidência redistribui o Requerimento nQ 4.099/93 ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que emite seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da proposição.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Dando con-
tinuidade aos trabalhos, o Presidente registra a presença
dos Drs. Armando Melilo Filho, Aloisio Rodrigues Pereira e
José Augusto Binda, Vice-Presidente, Conselheiro e
Secretário, respectivamente, da Sociedade Mineira dos
Engenheiros Florestais, os quais, a convite do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, vêm conhecer os trabalhos da comissão
e propor um trabalho conjunto entre a comissão e a men-
cionada sociedade. Em seguida, o Presidente informa aos
parlamentares presentes que, para comemorar o Dia
Internacional do Meio Ambiente, está sendo estudada a
possibilidade de ser plantada nos jardins desta Casa uma
muda de metassequõia, árvore japonesa considerada símbolo da
união entre os povos. Essa muda está sob a tutela do Museu
Ciência & Técnica e vai ser conseguida por intermédio da
Dra. Eliane Orumond, Subsecretária Adjunta da Secretaria de
Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente. Cumprida a finalidade
da reunião e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares e dos representantes
da Sociedade Mineira dos Engenheiros Florestais, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Ronaldo Vasconcel los, Presidente - Iva José - Glycon Terra

Pinto.
ATA DA 679 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de abril
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho
1 os Deputados Antônio Júlio, Maria José Haueisen, Geraldo
Rezende, Francisco Ramalho (substituindo este ao Deputado
Antônio Pinheiro, por indicação da Bancada do PSDB) e
Sebastião Costa, membros da supracitada comissão - Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio.
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo
Rezende que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência Informa aos parlamentares o recebimento de
oficio da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Informa,
ainda, que foram convertidos em diligência ao autor os
Projetos de Lei ns 933, 975, 994, 1.012, 1.040, 1063,
1.090, 1.093 e 1.094/92 Passa-se, em seguida, à 2 parte da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
o Presidente redistribui o Projeto de Lei Complementar n
24/93 ao Deputado Geraldo Rezende, o qual emite parecer que
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da proposição, com a Emenda ng 1, do Relator.
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Na fase de discussão, a Deputada Maria José Haueisen
solicita vista da matéria, a qual é deferida pelo
Presidente. Na ausência do Relator do Projeto de Lei ng
1.258/93. Deputado Clêuber Carneiro, a Presidência solicita
ao Deputado Francisco Ramalho que faça a leitura do parecer
sobre o projeto. Este parlamentar, por sua vez, conclui pela
inconstitucionalidade da proposição. Na fase de discussão, a
Deputada Maria José Hauelsen solicita vista da matéria, a
qual é deferida pelo Presidente. Com a palavra, a Deputada
Maria José Haueisen profere parecer sobre o Projeto de Lei
flQ 1.029/92, concluindo pela sua constitucionalidade, com as
Emendas do ng 1 ao 14, de sua autoria. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. À Presidência redistribui o
Projeto de Lei nQ 1.108/92 ao Deputado Francisco Ramalho,
cujo parecer conclui pela constitucionalidade da proposição.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Na
ausência do Relator do Projeto de Lei ng 1.189/92. Deputado
Célio de Oliveira, o Presidente solicita ao Deputado
Francisco Ramalho que faça a leitura do parecer sobre o
projeto. Este parlamentar, por sua vez, conclui pela
constitucionalidade da matéria, com as Emendas ns 1 e 2, do
Relator. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Na ausência do Relator do Projeto de Lei ng 1.260/93.
Deputado Reinaldo Lima, a Presidência solicita à Deputada
Maria José Haueisen que faça a leitura do parecer sobre o
projeto. A Deputada Maria José Haueisen, por sua vez,
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. Com a palavra, o
Deputado Francisco Ramalho, para fazer a leitura dos
pareceres do Relator. Deputado Célio de Oliveira. Quanto aos
pareceres sobre os Projetos de Lei ngs 1.211/92. 1.239,
1.262, 1.263 e 1.268/93, o Deputado Francisco Ramalho
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade das proposições, todas com a Emenda ng 1, do
Relator. Quanto aos pareceres sobre os Projetos de Lei ns
1.235. 1.261 e 1-270/93, esse parlamentar conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Colocados em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra, a Deputada
Maria José Haueisen emite pareceres sobre os Projetos de Lei
ns 1.182/92, 1.228 e 1.232/93, concluindo pela
constitucionalidade das proposições, com a Emenda ng 1. de
sua autoria. Quanto aos pareceres sobre os Projetos de Lei
nQs 1.233 e 1.234/93, essa parlamentar conclui também pela
constitucionalidade da matéria. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende, para fazer a
leitura dos pareceres sobre as proposições distribuídas ao
Deputado Reinaldo Lima. Quanto aos pareceres sobre os
Projetos de Lei ngs 789 e 1.195/92 e 1.218/93. o Deputado
Geraldo Rezende conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria. Postos em
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discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Ainda com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende
faz a leitura do parecer do Relator. Deputado Antônio Pi-
nheiro, sobre o Projeto de Lei ng 1.289/93, concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição, na forma do Substitutivo flQ 1. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Finalmente, o
Deputado Geraldo Rezende faz a leitura dos pareceres do
Relator, Deputado Clêuber Carneiro, sobre o Projeto de Lei
ng 1.253/93, concluindo pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da proposição, com a Emenda
ng 1, do Relator; e sobre o Projeto de Lei ng 1.220/93,
concluindo pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Colocados em discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. A
Presidência comunica aos membros desta comissão que será
realizada hoje, dia 27, às 16 horas, no Salão Nobre, uma
reunião com a Presidência da Casa, os Presidentes de
comissão e os Deputados que participarão das audiências
públicas em Teófilo Otóni e Governador Valadares, com o
objetivo de serem estabelecidas as normas que regulamentarão
as audiências públicas. Na oportunidade, enfatiza a
necessidade do comparecimento dos parlamentares. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente 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, 4 de maio de 1993-
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José - Célio de Oliveira -

Antônio Pinheiro - Antônio Fuzatto.
ATA DA 10 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As dez horas do dia vinte e oito de abril de mil e nove-
centos e noventa e três, comparecem na Sala das Comissões
desta Assembléia Legislativa os Deputados Ibrahim Jacob,
Gilmar Machado e Edward Abreu, membros da supracitada co-
missão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ibrahim Jacob, declara abertos os trabalhos. A Presidência
passa, em seguida, à apreciação da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições e subscrita pelos Deputados
aqui nomeados. Não havendo correspondência a ser lida, o
Presidente esclarece aos Deputados presentes que esta
reunião se destina a apreciar requerimento de autoria - do
Deputado Gilmar Machado. Assim sendo, o Presidente coloca em
pauta o requerimento mencionado, no qual o autor solicita à
Presidência desta comissão que encaminhe requerimento à Mesa
desta Casa, solicitando o custeio das despesas de viagem do
Dr. Walwich Stevan Kerr, da Universidade Federal de
Uberlândia, tendo em vista o convite efetuado a ele por esta
comissão, para que compareça à reunião ordinária do dia
29/4/93, às 15 horas. Votado, o requerimento é aprovado sem
objeções. Cumprida a finalidade da convocação, o Presidente
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 6 de maio de 1993.
Ibrahirn Jacob, Presidente - José Renato - Gilmar Machado.

ATA DA 169 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia vinte e oito de abril 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. Presentes,
também, os Deputados Hely Tarquínio e Márcio Miranda.
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 esclarece que a reunião se destina
a receber em audiência pública a Dra. Gilda Monte Mor,
Superintendente de Planejamento e Coordenação da Secretaria
da Saúde, e o Or. Matheus Cotta de Carvalho, Superintendente
Central de Orçamento da Secretaria do Planejamento e
Coordenação-Geral, ambos representando, respectivamente, o
Dr. José Saraiva Felipe. Secretário de Estado da Saúde, e
o Prof. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Secretário de Estado
do Planejamento e Coordenação-Geral, que discorrerão sobre o
Orçamento Estadual do próximo ano e sobre a atual situação
em que se encontra a área de saúde , com vistas a subsidiar
o processo legislativo. O Presidente anuncia a presença dos
seguintes convidados: Dr.Carlos Eduardo Ferreira, Presidente
da Associação dos Hospitais de Minas Gerais e da Federação
Brasileira dos Hospitais; Dr. Cid Veloso, Presidente da
Associação Médica de Minas Gerais; Dr. Adilson Savi,
Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais;
Dr. Archimedes Teodoro, representando o Dr. Eduardo Levindo
Coelho, Presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos
de Minas Gerais; Ora. Elisa de Jesus Pedrosa Aurélio,
representando a Presidente em exercício do Sindicato dos
Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - SISIPSEMG -; Dr. Augusto Monteiro
Guimarães, Superintendente Administrativo da Fundação
Hospitalar de Minas Gerais- FHEMIG -, representando o Dr.
Francisco de Assis Machado: Dra. Maria Fiúza Vasconcelos
Nascimento, Diretora do Hospital Eduardo Menezes; Dr. Jorge
Nahas, representando o Or. Maurilio Malaguth Mendonça,
Diretor do Hospital João XXIII; Dr. Lécio Marcos Dias,
Diretor do Hospital Raul Soares; Dr. José Maria Ribeiro
Bastos Filho, Diretor do Hospital Júlia Kubitschek; Or. José
Orleans da Costa, Diretor da Maternidade Odete Valadares;
Ora. Laura Borja Perez, Vice-Presidente da Associação
Brasileira de Enfermagem; Sra. Altaires das Graças Outra,
Conselheira do Conselho Comunitário do Hospital Júlia
Kubitschek; Sra. Eni Carajás, da Central única dos
Trabalhadores - CUT -; Dr. Fausto Ferrer Froes, Diretor do
Centro Geral de Pediatria, e Sra. Maria Luzia Duarte, Chefe
de Planejamento da Fundação do Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais- HEMOMINAS. A Presidência
esclarece que cada expositor disporá de 10 minutos para
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falar, não podendo ser aparteado nos debates, e que os
Deputados e demais convidados poderão interpelar o expositor
sobre o assunto pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado
igual prazo para resposta. A Presidência passa a palavra ao
Deputado F-lely Tarquinio, que manifesta a sua preocupação com
relação ao Orçamento do Estado, que sempre chega ao
Legislativo numa fase em que já não pode sofrer quase
nenhuma modificação. Esse é o motivo pelo qual todos os
segmentos envolvidos na área de saúde estavam sendo
convidados para apresentar sugestões na elaboração da Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO. A seguir, o Presidente passa
a palavra á Ora. Gilda Monte-Mor, que começa sua exposição
admitindo que já se reflete uma mudança de postura da
Secretaria da Saúde, que já assumiu o papel de gestora desse
sistema. A Dra. Gilda diz que já foi feita uma modificação
no Orçamento com o objetivo de atender às atividades reais
da Secretaria, as quais deverão se consolidar em 1994, que
foi destinado um maior aporte de recursos, por parte do
Tesouro Nacional e que, na medida do possível, aquela
Secretaria tem tentado orientar os municipios, levando-os a
elaborar o seu plano municipal de saúde. Diz, ainda, a
expositora que foi feita proposta de elaboração da Pôs-
Programação e Orçamentação Integrada, o que permitiu a cada
município determinar a sua necessidade ambulatorial. Dessa
forma, estão tentando criar condições orientando o município
na criação do Fundo Municipal de 'Saúde, na criação dos
Conselhos Municipais, por meio de seminários macrorregionais
e por meio de supervisão ou de acompanhamento das regionais
de saúde junto ao município. A Secretaria da Saúde propõe a
descentralização dos convênios, a gestão das AIH5, para que
haja por parte do município a prestação do serviço de saúde
como um todo. Ela admite que a participação do Tesouro
deveria ser maior e que há necessidade de se rediscutir a
parceria das fontes financeiras dos processos e de o Estado
refletir, enquanto gestor do sistema. O Presidente passa a
palavra ao Dr. Matheus Cotta de Carvalho. Em seu relato ele
enfatiza a importância, para o processo orçamentário, da
realização desta reunião com antecedência, uma vez que o
Poder Executivo deve encaminhar o projeto de lei da Lei de
Diretrizes Orçamentárias até o dia 15/5/93, e ressalta a
importância da participação da Assembléia no processo de
discussão do Orçamento, já que a Constituição de 1988
transferiu para o Poder Legislativo, seja em nível estadual
ou federal, um poder muito grande de interferência no
processo de elaboração orçamentária e de definição de
alocação de recursos. Com relação especifica à área de
saúde, ele diz que os recursos estão sendo orientados para
questões especificas concentradas no orçamento da seguridade
social. Ele chama a atenção para o fato de que todos os
recursos voltados para o pagamento de pessoal, a despeito
dos baixos salários, são vultosos e bancados pelo Estado e
admite que, na Secretaria da Saúde, observa-se um
crescimento de 20% dos recursos anteriormente alocados, em
termos reais, e que já há preocupação do Governo em
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prestigiar essa área. Ele afirma que não se deve centrar a
discussão sobre a saúde apenas no aspecto financeiro, pois
há outros aspectos a serem discutidos. A seguir, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, manifesta a sua
indignação com a transferência de recursos da área da saúde
para a Policia Militar e para o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG. Entre os
expositores presentes, destaca-se o Dr. Carlos Eduardo
Ferreira, que realça os problemas de saúde tanto na área de
gerenciamento, quanto na área de recursos humanos. Ele
destaca a sua preocupação relativa a como o Estado de Minas
Gerais vai contemplar a sociedade no seu Orçamento, já que a
saúde está caminhando para o processo de municipalização,
que vem a ser, na realidade, um processo de prefeiturização.
Ele enfatiza que os princípios a serem alcançados são o da
descentralização, o da hierarquização e o da regionalização,
o que não significa municipalização. Participam dos debates
todos os expositores acima mencionados, sendo dado enfoque á
necessidade de se investir em recursos humanos, em seleção e
em treinamento de pessoal; á necessidade de mobilização,
tanto no nivel federal quanto no estadual, para que os
Deputados Federais elevem para 18% do Orçamento da União a
porcentagem a ser destinada á área de saúde; á necessidade
da recomposição do número de Autorizações de Internações
Hospitalares - AIHs -, uma vez que o quantitativo foi mate-
maticamente perdido pelo então Ministro Alceny Guerra; á
necessidade de mobilização para que a extinção do IPSEMG não
ocorra; ao estudo pelos parlamentares do projeto de
reestruturação da FHEMIG, que posteriormente será
encaminhado á Assembléia Legislativa, e á melhoria salarial.
O Deputado Jorge Hannas passa a direção dos trabalhos ao
Deputado Adelino carneiro Leão para, regimentalmente,
apresentar dois requerimentos. No primeiro, solicita uma
reunião da comissão em data a ser estudada com o conselho
Estadual de Saúde, a fim de se tratar de matéria de sua
especialidade relacionada com o Orçamento Estadual para o
próximo ano e com a atual situação em que se encontra a área
de saúde- No segundo, solicita a presença da Dra. Laura
Borja Perez, Vice-Presidente da Associação Brasileira de
Enfermagem, para que, além de tratar-se de assuntos
relacionados com a área de saúde, comemorarem a 5 4a Semana
Brasileira de Enfermagem. Submetidas a votação, cada uma por
sua vez, são essas matérias aprovadas. O Deputado Jorge
Hannas retoma os trabalhos e coloca em votação o
requerimento do Deputado Wilson Pires em que este solicita á
Mesa da Assembléia que se realize, em data a ser esta-
belecida, um ciclo de debates que enfoqtie a municipalização
da saúde e o Sistema único de Saúde- sus- Colocado em
votação, é o requerimento aprovado sem restrições. Logo
após, o Deputado Hely Tarquinio apresenta requerimento em
que solicita ao Secretário da Saúde, Dr. José Saraiva
Felipe, o encaminhamento a esta casa do projeto de orçamento
daquela secretaria, para que seja discutido na comissão de
Saúde, juntamente com as entidades civis e estaduais, e que
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o mesmo ocorra com as outras secretarias, a fim de que seja
elaborada Lei de Diretrizes Orçamentárias que contemple as
prioridades de cada área. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Logo após, a Presidência passa a
palavra à Dra. Gilda Monte-Mor e ao Dr. Matheus Cotta de
Carvalho para as considerações finais, agradece a presença
de todos os convidados e parlamentares presentes, convoca os
membros desta comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 5 de maio de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Hely Tarquinio - Wilson Pires -

Adelmo Carneiro Leão - Márcio Miranda. -
ATA DA 69g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e nove
de abril de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Antônio Carlos Pereira, Milton Salles e Anderson
Adauto (substituindo estes dois últimos, respectivamente,
aos Deputados Jaime Martins e Paulo Pettersen, por Indicação
das Lideranças do PFL e do PMDB), membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, designa os
Deputados Baldonedo Napoleão para relatar o Projeto de Lei
nQ 1.251/93. José Renato para relatar o Projeto de Lei n
1.318/93 e Anderson Adauto para relatar o Projeto de Lei n
1.322/93, todos no 2Q turno. Encerrada a ia parte dos
trabalhos, passa-se à 2a parte da reunião Na fase de
discussão e votação de proposições da comissão, o Deputado
Antônio Carlos Pereira apresenta requerimento de sua
autoria, solicitando seja convidado o jornalista Marco
Aurélio Carone para prestar esclarecimentos sobre a FIAT
Automóveis S/A nesta comissão. Colocada em votação, ê a
proposição aprovada. Neste momento, o Deputado Antônio
Carlos Pereira se retira, ficando em seu lugar o Deputado
Antônio Fuzatto, em substituição ao Deputado Raul Messias,
por indicação da Liderança do PT. Na fase de discussão e
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia, o Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer
sobre o Projeto de Lei nQ 1.251/93, concluindo pela
aprovação do projeto, na forma do vencido no lQ turno. O De-
p utado Anderson Adauto emite parecer sobre o Projeto de Lei
nQ 1.322/93, concluindo pela aprovação da proposição, na
forma do vencido no lQ turno. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez,são os pareceres aprovados por
unanimidade. O Deputado José Renato emite parecer sobre o
Projeto de Lei nQ 1-318/93, concluindo pela aprovação do
projeto, na forma do vencido no lQ turno. Em seguida, o
Deputado Célio de Oliveira passa a direção dos trabalhos ao
Vice-Presidente, Deputado Roberto Amaral, que coloca o
parecer em discussão. Fazendo uso da palavra, o Deputado
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Célio de Oliveira apresenta a Proposta de Emenda nQ 1, que,
se aprovada, passará a ser a Emenda nQ 6 ao projeto. Logo
após, o Deputado Anderson Adauto solicita vista da matéria,
o que é deferido pela Presidência, nos termos regimentais.
Na fase de discussão e votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário da Assembléia, o Deputado José
Renato. Relator do Requerimento nQ 3.844/93, emite parecer,
concluindo pela aprovação da proposição, na forma do Subs-
titutivo nQ 1. Colocada em votação, é a matéria aprovada.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Célio de Oliveira
passa à leitura da relação dos membros desta comissão que
participarão das audiências públicas da Assembléia
Legislativa, a serem realizadas nas oito macrorregiões do
Estado, encaminhada ao Plenário no dia 15 do mês de abril do
corrente ano. Cumprida a finalidade da reunião e 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, 6 de maio de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral - Raul
Messias - Baldonedo Napoleão - Jorge Hannas.
ATA DA 55 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e nove de abril
de mil novecentos e noventa e três comparecem no Plenarinho
1 os Deputados Francisco Ramalho, Oilzon Melo (este
substituindo o Deputado Roberto Amaral, por indicação da
Liderança do PTB) e Geraldo da Costa Pereira (este
substituindo o Deputado Geraldo Santanna, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o Presidente "ao hoc", Deputado Francisco
Ramalho, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Dilzon Melo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos presentes.
A seguir, a presidência distribui o Projeto de Lei flQ
1.334/93 ao Deputado Dilzon Melo e o Projeto de Resolução n
1.223/93 ao Deputado Geraldo da Costa Pereira. Passa-se,
então, à fase de discussão e votação das proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Dilzon Melo profere parecer mediante o qual conclui pela
aprovação da proposição. Submetido a discussão e votação,
fica aprovado o Projeto de Lei nQ 1.334/93. Em seguida, o
Deputado Geraldo da Costa Pereira apresenta seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da proposição.
Submetido a discussão e votação, fica aprovado o Projeto de
Resolução nQ 1.223/93. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho - João

Batista.
ATA DA 70 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia seis de maio de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
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os Deputados Célio de Oliveira, José Renato, Baldonedo
Napoleão, Roberto Amaral, Antônio Fuzatto e Jorge Hannas
(substituindo estes dois últimos aos Deputados Raul Messias
e Jaime Martins, por indicação das Lideranças do PT e do
PFL, respectivamente), membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cél io 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 Presidência faz a leitura do Oficio nQ 5/93, do
Diretor da Superintendência da Receita Estadual, Dr. Renê de
Oliveira e Sousa Júnior, que encaminha o 1 Plano Mineiro de
Fiscalização, e designa o Deputado Jorge Hannas para relatar
a matéria. Encerrada a la parte da reunião, passa-se á 2a
parte da Ordem do Dia. O Presidente informa que está
reaberta a discussão do parecer para o 2g turno do Projeto
de Lei ng 1.328/93, de autoria 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 de Minas Gerais, inclusive dos Inativos,
e dá outras providências. Comunica, também, que durante a
discussão desse parecer ele apresentou a Proposta de Emenda
ng 1, na reunião anterior. Em seguida, a Presidência enca-
minha a proposta de emenda ao Relator. Deputado José Renato,
que opina pela sua rejeição. Encerrada a discussão, é o
parecer submetido a votação, sendo ele aprovado por
unanimidade. Colocada a proposta de emenda em votação, é
esta rejeitada. A Presidência informa que fica, portanto,
aprovado o parecer do Relator, que conclui pela aprovação do
projeto, no 2o turno, na forma do vencido no 10 turno.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e convoca-os para a reunião extraordinária a realizar-se no
dia 6 de maio, às 15 horas, com a finalidade de se apreciar
o parecer sobre a aplicação de recursos oriundos da
subvenção social
Sala das Comissões, 6 de maio de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Anderson Adauto - Jorge

Eduardo - Milton Salles.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 24193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em apreço
dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual, a carreira de Procurador da Fazenda Estadual e dá
outras providências.
Publicado no Diário do Legislativo' do dia 9/2/93, o
projeto foi distribuído a esta comissão, para que seja
examinado quanto aos aspectos constitucionais, legais e
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jurídicos, nos termos do art. 103, V, fla" c/c o art. 200,
do Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
A carreira de Procurador do Estado e do Distrito Federal
foi institucionalizada no nível da Constituição Federal,
que, em seu art. 132, dispõe que os Procuradores das
respectivas unidades federadas exercerão as funções de
representação judicial e de consultoria, que serão
organizadas em carreira, cujo ingresso dependerá de concurso
público de provas e títulos.
Ao Estado-membro, fundamentado no consagrado princípio da
autonomia, cabe organizar seus próprios órgãos estaduais de
representação, dentro dos ditames da Carta Magna.
A iniciativa do processo legislativo, no que se refere á
organização da Procuradoria-Geral da Fazenda, compete
privativamente ao Governador do Estado, nos termos do art.
66, III, f • da Carta mineira, "in verbis":
"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:
1- .....................................................
III - do Governador do Estado;
a- .. ....................................................
f) a orqanizacão da Advocacia do Estado, da Defensoria
Pública, da Policia Civil, da Policia Militar e dos demais
órgãos da Administração Pública, respeitada a competência
normativa da união" (grifo nosso).
Assim, a proposição em apreço não contém ilegalidade no
tocante á Competência e à iniciativa, estando plenamente
adequada aos imperativos constitucionais.
Quanto ao requisito formal, observou-se corretamente o
dispositivo do art. 65, IV, do texto constitucional mineiro,
que prescreve a forma de lei complementar para a organização
da Advocacia do Estado, na qual se insere a Procuradoria
Geral da Fazenda.
E de observar que o inciso r do art. 48 dessa proposição
inclui, entre as vedações impostas ao Procurador da Fazenda
Estadual, o exercício da advocacia em processo ou

público. Esses agentes, contudo, estão impedidos de exercer
a advocacia, em qualquer hi pótese oue esteia fora de suas
atribuições institucionais, segundo o preceito do art. 128,
§ 3g, da Constituição Estadual.
Dessa forma, a fim de compatibilizar o dispositivo em
questão com as diretrizes consagradas na Carta mineira,
apresentamos a Emenda ng 1, transcrita no final deste
parecer.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela legalidade, pela
constitucionalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei
Complementar ng 24/93, com a Emenda ng 1, abaixo transcrita:

EMENDA NQ 1
Dê-se ao inciso 1 do art. 48 a seguinte redação:
"Art. 48 - ............
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"1 - exercer a advocacia, nos termos do § SQ do art. 128 da
Constituição Estadual -
Sala das Comissões, 04 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende - Ivo
José - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.251/93

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 ng 1.251/93, do Governador do Estado,
dispõe sobre a reestruturação do seu Gabinete Militar e dá
outras providências.
Publicado em 10/3/93, veio o projeto a esta comissão, para

ser submetido a exame preliminar, conforme determina o art.
103, V, "a", c/c o art. 195, do Regimento Interno.
Tendo em vista a aprovação, em Plenário, de requerimento do
Deputado Romeu Queiroz, tramita a proposição em regime de
urgência e deve ser apreciada em reunião conjunta de
comissões, por força do disposto nos arts. 129, III, e 274,
II, do mesmo regimento.

Fundamentação
A reestruturação dos órgãos públicos é uma realidade na

dinâmica da administração estatal e visa, principalmente, a
dar maior agilidade à máquina administrativa, criando as
condições necessárias para que os referidos órgãos atinjam
seus reais objetivos.
Sob essa ótica, o Governador do Estado remete à Assembléia
Legislativa o projeto de lei em tela, no exercício das
prerrogativas que lhe são próprias, em face do disposto no
art. 66, III, "b" e "f", da Constituição mineira, "in
verbis"

"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de
outras previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:
a) .......................................................
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;
c) .......................................................
f) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria
Pública, da Policia Civil, da Policia Militar e dos demais
ór gãos da Administração Pública, respeitada a competência
normativa da União". (Grifos nossos.)
Por outro lado, compete à Assembléia Legislativa a
apreciação da matéria, conforme se depreende do art. 61.
incisos VIII e XII, do mesmo Diploma Legal, os quais
transcrevemos a seguir:
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"Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente:

VIII - criação, transformação e extinção de cargo, emprego
e função públicos na administração direta, autárquica e
fundaclonal e fixação de remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
XI- .......................
XII - organização do Ministério Público, da Advocacia do
Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da
Policia Militar, da Policia Civil e dos demais órgãos da
Administração Pública. (Grifo nosso.)
Apresentamos, contudo. a Emenda no 1, que visa à adequação
técnica do disposto no 2g do art 10 do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.251/93, com a Emenda ng 1. abaixo transcrita

EMENDA NQ 1
Dê-se a seguinte redação ao § 2g do art. 10:

 

"Art. 10 - ..........................
2 - A correspondência entre o cargo e função, para os

efeitos dos arts. 15 e 16 da Lei Delegada ng 37. de 13 de
janeiro de 1989, será a que for estabelecida no Regulamento
desta lei e no Quadro de Organização e Distribuição da
Policia Militar, na forma do parágrafo anterior.".
Sala das Comissões. 27 de abril de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Milton Salles. Relator -

Maria José Haueisen - Baldonedo Napoleão.
Comissão de Administração Pública

Relatório
D projeto de lei em epígrafe, do Chefe do Poder Executivo,
dispõe sobre o Gabinete Militar do Governador do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.
Publicado no 'Diário do Legislativo' do dia 10/3/93, o

projeto foi distribuído a esta comissão, para, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno, receber
parecer.

Fundamentação
O poder público, nos dias de hoje, acompanhando a dinâmica

da evolução social, cada vez mais se vê obrigado a promover
constantes adequações em sua estrutura orgânica, de forma a
realizar as tarefas que lhe são confiadas pelo ordenamento
constitucional e que são exigidas pela sociedade.
O Gabinete Militar do Governador, criado em 1963, com a
transformação por que passou a antiga Assessoria Militar,
sofreu ampla reforma estrutural em 1985, a partir da
vigência da Lei Delegada ng 20. de 28/8/85.
o projeto de lei em exame torna mais abrangente e complexa
a estrutura interna do Gabinete Militar. São introduzidas
unidades, como o Centro de Modernização Administrativa e
Informática, que exemplificam claramente a integração entre
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a dinâmica das transformações técnicas e sociais e a
necessária mudança nas estruturas do poder público.
Entre as tarefas atribuídas ao Gabinete Militar pela

proposição em tela, destacam-se aquelas estritamente afetas
á área, como a manutenção da disciplina do pessoal em
exercido nos palácios governamentais, o zelo pela segurança
do Governador do Estado e o fornecimento ao Chefe do Poder
Executivo de informações necessárias sobre assuntos de
interesse militar e de ordem pública.
A nova regulamentação do órgão, proposta na matéria em
exame, atende aos interesses da administração pública, e,
assim sendo, nada obsta a sua normal tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lp turno,
do Projeto de Lei nQ 1.251/93, com a Emenda nQ 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993-
Tarcisio Henriques, Presidente - Sebastião Costa - Relator
- José Renato - Oilzon Melo - Emano Batista - Antônio
Fuzatto,

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epígrafe dispõe sobre seu Gabinete Militar e dá outras
providências.
Inicialmente, em reunião conjunta com esta comissão e com a
Comissão de Administração Pública, a Comissão de
Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição,
com a Emenda nQ 1, de sua iniciativa.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela

sua aprovação, com a referida emenda.
Vem a matéria, agora, a esta comissão, para receber

parecer.
Fundamentação

A proposição em tela, aperfeiçoada com a Emenda nQ 1, não
encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à
sua aprovação.
A matéria tem como objetivo reestruturar o Gabinete Militar
do Governador, não consignando despesas no Orçamento do
Estado.
O projeto merece, portanto, prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.251/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Tarcisio Henriques, Presidente - Simão Pedro Toledo,

Relator - José Renato - Baldonedo Napoleão - Raul Messias.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.251/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, a aludida proposição
dispõe sobre seu Gabinete Militar e dá outras providências.
Durante o l Q turno, foi o projeto aprovado, com a Emenda n
1, e agora, nesta fase regimental, ele volta 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
Conforme já tivemos oportunidade de nos manifestar, o
projeto em tela, aperfeiçoado com a referida emenda, não
apresenta óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário,
para sua aprovação.
A proposição tem como objetivo reestruturar o Gabinete

Militar do Governador, não consignando despesas no Orçamento
do Estado.
A medida merece, portanto, prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.251/93, no 2g turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Baldonedo Napoleão. Relator
- Milton Salles - Antõnio Fuzatto - José Renato.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 1.251/93

Dispõe sobre o Gabinete Militar do Governador do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. lQ - O Gabinete Militar do Governador do Estado de
Minas Gerais, órgão da administração direta, subordinado
diretamente ao Governador, organiza-se nos termos desta lei.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, a sigla CEDEC

equivale à denominação legal da Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil.

Capitulo II
Da Finalidade

Art. 2g - O Gabinete Militar do Governador do Estado de
Minas Gerais tem por finalidade o assessoramento direto ao
Governador do Estado em assunto policial-militar,
competindo-lhe ainda:

- receber e encaminhar, para despacho do Governador do
Estado, assuntos provenientes das Forças Armadas, das
Policias Militares e das unidades administrativas
subordinadas ao Gabinete, com propostas de solução, quando
for o caso;
TI - coordenar as relações do Governador do Estado com as

autoridades militares;
III - manter o Governador do Estado informado sobre os

principais assuntos de interesse militar e da ordem pública;
IV - encarregar-se da representação do Governador do

Estado, quando determinada;
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V - proporcionar segurança policial-militar ao Governador
do Estado, quando determinada;
VI - planejar, dirigir e executar os serviços específicos
próprios ao Gabinete Militar;
VII - zelar pela disciplina do pessoal militar em exercício
nos palácios governamentais;
VIII - encarregar-se dos serviços de ajudância de ordens
para atendimento ao Governador do Estado e, por sua
determinação, a autoridades em visita ao Estado;
IX - manter permanente articulação com a Secretaria de
Estado da Casa Civil do Governo de Minas Gerais para
execução dos serviços de transporte aéreo e terrestre, para
ambos os órgãos;
X - coordenar, quando determinada, a execução das
programações de comemorações cívicas de caráter geral.
Art. 3Q - A segurança dos palácios governamentais será
planejada pelo Gabinete Militar e executada:

- veladamente, por seus próprios meios;
II - ostensivamente, por órgão próprio da Polícia Militar

do Estado de Minas Gerais.
Capítulo III

Da Organização
Seção 1

Da Estrutura
Art. 40 - O Gabinete Militar do Governador do Estado de

Minas Gerais tem a seguinte estrutura:
- Chefia;

II - Secretaria;
III - Subchefia;
111.1 - Superintendência Operacional
111.1.1 - Diretoria de Informações;
111.1.2 - Diretoria de Segurança;
111-2 - Superintendência de Planejamento e Coordenação;
111.2.1 - Centro de Modernização Administrativa e

Informática:
III.22 - Centro de Planejamento e Orçamento;
111.3 - Superintendência Administrativa;
111.3.1 - Diretoria de Material, Patrimônio e Serviços;
111.3.2 - Diretoria de Transportes Terrestres;
III.33 - Diretoria de Transportes Aéreos;
111.3.4 - Diretoria de Pessoal;
111.4 - Superintendência de Finanças;
111.4.1 - Diretoria de Administração Financeira;
111.4.2 - Diretoria de Contabilidade e Auditoria;
IV - Secretaria Executiva de Defesa Civil;
IV.1 - Diretoria de Programação;
IV.2 - Diretoria de Execução;
IV.3 - Diretoria de Comunicação Social;
IV.4 - Seção de Apoio Administrativo.
Parágrafo Único - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.

Seção II
Da Chefia do Gabinete
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Art. sg - À Chefia do Gabinete Militar compete:
- assessorar o Governador do Estado em assuntos de

competência do Gabinete Militar;
II - exercer a administração interna do Gabinete;
III - propor a designação e a dispensa de oficiais do

Gabinete Militar;
IV - indicar ao Comandante-Geral da Policia Militar os

praças a serem transferidos para o Gabinete Militar ou deste
para a corporação;
V - acompanhar o Governador do Estado, quando determinado,

em solenidade a que deva comparecer e em viagens;
VI - determinar providências administrativas relativas a
veículos e fretes aéreos, junto às companhias particulares
para atendimento de interesse do serviço público, mediante
autorização do Governador do Estado;
VII - responsabilizar-se pela guarda e ordem interna dos
palácios governamentais e pela segurança pessoal do
Governador do Estado, de pessoas de sua família, membros de
seu Gabinete e visitantes oficiais;
VIII - requisitar, mediante determinação do Governador do
Estado, a quaisquer órgãos ou entidades estaduais, pessoal e
meios materiais necessários para desincumbir-se de sua
missão. -
Art. 6 - O Chefe do Gabinete Militar é o Coordenador
Estadual de Defesa Civil, com as atribuições previstas na
legislação em vigor.

Seção III
- Da Subchefia do Gabinete

Art. 7g - A Subchefia do Gabinete Militar compete:
- substituir o Chefe do Gabinete Militar em seus

impedimentos, bem como assessorá-lo no estudo e apreciação
de assuntos técnicos e administrativos;
II - planejar, coordenar, orientar e fiscalizar os serviços

afetos ao Gabinete;
III - zelar pela conduta civil e militar dos oficiais e

praças do- Gabinete;
IV - escalar oficiais, praças e servidores civis para os

diversos encargos do Gabinete;
V - ordenar as despesas do Gabinete Militar em substituição

ou por delegação do seu titular;
VI - exercer outras atividades que lhe forem delegadas.

Seção IV
Da Secretaria Executiva de Defesa Civil

Art. Sg - A Secretaria Executiva de Defesa Civil compete:
- dirigir os serviços administrativos da CEDEC;

II - secretariar as reuniões da Junta Deliberativa;
III - executar as tarefas que lhe forem cometidas pelo

Coordenador Estadual de Defesa Civil,
Capitulo IV
Dos Cargos

Art. 90 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão do Quadro Permanente a que se referem os Anexos
1 e III do Decreto ng 16.409, de 10 de julho de 1974, os
cargos constantes no Anexo único desta lei, destinados ao
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Quadro Setorial de Lotação do Gabinete Militar do Governador
do Estado de Minas Gerais.
Art. 10 - Os servidores do Gabinete Militar constituem-se

de:
- servidor civil do Quadro Permanente do Estado, lotado

por meio de decreto no Gabinete Militar;
II - servidor militar previsto nos Quadros de Organização

da Policia Militar, observada a correspondência de funções
previstas no regulamento desta lei.

lg - As graduações dos praças a serem lotados no Gabinete
Militar serão definidas, no Quadro de Organização da Policia
Militar, em consonância com as funções previstas na
organização Interna do Gabinete Militar, a serem
estabelecidas por portaria de seu titular.

2g - A correspondência entre cargo e função, para os
efeitos dos arts. 15 e 16 da Lei Delegada ng 37, de 13 de
janeiro de 1989, será a que for estabelecida no regulamento
desta lei e no Quadro de Organização e Distribuição da
Policia Militar, na forma do parágrafo anterior.
Art. li - A designação para cargo, encargo ou função, no
Gabinete Militar, será feita por ato de seu titular,
publicado no órgão oficial do Estado, após;

- posse no cargo efetivo ou comissionado, em relação a
servidor civil;
II - ato de disposição de oficial pelo Governador e sua

conseqüente transferência, pelo Comandante-Geral da Policia
Militar, para o Gabinete Militar;
III - ato do Comandante-Geral da Policia Militar de

transferência de praça para o Gabinete Militar, mediante
prévia indicação ou solicitação de seu titular.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

- O anexo mencionado foi publicado na edição do 'Diário
do Legislativo" de 11/5/93.)

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.318/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, a proposição em epigrafe dispõe sobre o
reajustamento dos símbolos de vencimentos do Quadro de
Pessoal dos Servidores da Secretaria daquele órgão,
inclusive dos inativos, e dá outras providências.
O projeto foi aprovado no lg turno, com as Emendas do ng 1

ao S.
Agora, volta a esta comissão, a fim de ser examinado no 2
turno, e de ser elaborada a redação do vencido, que segue
anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme já tivemos oportunidade de nos manifestarmos, a
proposição em tela não apresenta óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário para sua aprovação. As despesas com
sua execução correrão por conta dos créditos orçamentários
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consignados ao Tribunal de Contas, não havendo impacto no
Orçamento do Estado. A medida merece, portanto, prosperar
nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.318/93, no 2o turno, na forma do vencido no lg
turno.

Sala das comissões, 6 de maio de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, Relator -

Jorge Hannas - Baldonedo Napoleão - Roberto Amaral - Antõnio
Fuzatto.

Redação do Vencido no l Q Turno
PROJETO DE LEI No 1.318/93

Dispõe sobre o reajustamento dos símbolos de vencimentos do
Quadro de Pessoal dos Servidores da Secretaria do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais, inclusive dos inativos,
e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os valores dos símbolos e dos níveis de
vencimentos do Quadro de Pessoal dos Servidores da
Secretaria, inclusive inativos, e dos integrantes do Quadro
Especial de Pessoal, todos do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, ficam reajustados na forma dos Anexos r,
II, III e IV desta lei, observadas as datas de vigência
neles indicadas.
Art. 2g - Nos valores constantes nos Anexos de 1 a IV desta
lei está incluído o percentual de 80% (oitenta por cento) da
Gratificação de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
acrescido pela Resolução ng 10/89, de 13 de setembro de
1989, percentual este que, com isso, se extingue.
Parágrafo único - O remanescente da referida vantagem

manterá a natureza e as características definidas na Lei flQ
10.292. de 2 de outubro de 1990, e nas resoluções próprias.
Art. 3g - Os cargos de Supervisor V, TC-CH-01, integrantes
do Anexo 1 da Lei nQ 10.858, de 5 de agosto de 1992, ficam
posicionados no símbolo de vencimento Tal-is, constante no
Anexo III desta lei.
Art. 4 - A gratificação de que trata o art. 5 g da Lei ng
10.292, de 2 de outubro de 1990, a contar de lg de agosto de
1992, passa a integrar a remuneração para cálculo da
gratificação por tempo integral, prevista no art. 16 da Lei
ng 10.858, de 5 de agosto de 1992, respeitado o disposto no
art. 2g e seu parágrafo único da presente lei.
Art. 5 - A partir da data da publicação desta lei,
estende-se a todos os servidores ativos e inativos do
Tribunal de contas do Estado de Minas Gerais o acréscimo
previsto no art. 7g da Lei ng 9.768, de 31 de maio de 1989.
Art. 6Q - Ficam estendidos os benefícios assegurados pelo
art. 7Q e seu parágrafo único da Lei ng 10.858, de 5 de
agosto de 1992, aos servidores de que trata a Lei ng 10.470,
de 15 de abril de 1991, e que foram colocados à disposição
do Tribunal de Contas até 18 de dezembro de 1992-
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Art. 7 - O valor do abono-familia é fixado em Cr$7.400,OC
(sete mil e quatrocentos cruzeiros) por dependente, a partir
de lQ de janeiro de 1993.
Art. 8 - Os cargos de Agente de Telefonia passam a ter o
código TC-SG-08, permanecendo com o símbolo de vencimento
original-
Art. 9Q - Os cargos de provimento efetivo de Datilógrafo-
Redator, TC-SG-04, constantes no Quadro de Pessoal dos
Servidores da Secretaria do Tribunal de Contas, ficam
transformados nos cargos de carreira, com a denominação de
Assistente Técnico-Redator, símbolo TC-SG-04.
Art. 10 - O Anexo 1 da Lei flQ 10.858, de 5 de agosto de
1992, fica acrescido de mais 1 (um) cargo de Diretor II.
código TC-DAS-04, símbolo TCS-2, e 1 (um) cargo de Analista
de Registros Funcionais, código TC-EX-04, símbolo TCU-15.
Art. li - Aplica-se aos servidores do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais o disposto no art. 10 da Lei ng
10.120, de 29 de março de 1990.
Art. 12 - As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão por conta dos créditos orçamentários consignados ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 11/5/93.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI
Ng 1.251193

Comissão de Redação
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no
1.251/93, que dispõe sobre o Gabinete Militar do Governador
do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2g turno, na
forma do vencido no lQ 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 1.251193
Dispõe sobre o Gabinete Militar do Governador do Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art lg - O Gabinete Militar do Governador do Estado de
Minas Gerais, órgão da administração direta, subordinado
diretamente ao Governador do Estado, organiza-se nos termos
desta lei.
Parágrafo Único - Para efeito desta lei, a sigla CEDEC

equivale à denominação legal da Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil.

Capitulo II
Da Finalidade

Art. 2g - O Gabinete Militar do Governador do Estado de
Minas Gerais tem por finalidade o assessoramento direto ao
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Governador do Estado em assunto policial-militar,
competindo-lhe ainda:

- receber e encaminhar, para despacho do Governador do
Estado, assuntos provenientes das Forças Armadas, das
Policias Militares e das unidades administrativas
subordinadas ao Gabinete Militar, com propostas de solução,
quando for o caso;
II - coordenar as relações do Governador do Estado com as

autoridades militares;
III - manter o Governador do Estado informado sobre os

principais assuntos de interesse militar e da ordem pública;
IV - encarregar-se da representação do Governador do

Estado, quando determinada;
V - proporcionar segurança policial-militar ao Governador
do Estado, quando determinada;
VI - planejar, dirigir e executar os serviços específicos
próprios ao Gabinete Militar;
VII - zelar pela disciplina do pessoal militar em exer-

cicio nos palácios governamentais;
VIII - encarregar-se dos serviços de ajudância de ordens
para atendimento ao Governador do Estado e, por sua deter-
minação, a autoridades em visita ao Estado;
IX - manter permanente articulação com a Secretaria de

Estado da Casa Civil do Governo de Minas Gerais para
execução dos serviços de transporte aéreo e terrestre, para
ambos os órgãos;
X - coordenar, quando determinada, a execução das pro-

gramações de comemorações cívicas de caráter geral.
Art. 3g - A segurança dos palácios governamentais será
planejada pelo Gabinete Militar e executada:

- veladamente, por seus próprios meios;
II - ostensivamente, por órgão próprio da Polícia Militar

do Estado de Minas Gerais.
Capítulo III
Da Organização

Seção 1
Da Estrutura

Art. 4g - O Gabinete Militar tem a seguinte estrutura:
- Chefia;

II - Secretaria;
III - Subchefia.
a) Superintendência Operacional
1 - Diretoria de Informações;
2 - Diretoria de Segurança;
b) Superintendência de Planejamento e Coordenação:
1 - Centro de Modernização Administrativa e Informática;
2 - Centro de Planejamento e Orçamento;
c) Superintendência Administrativa:
1 - Diretoria de Material, Património e Serviços;
2 - Diretoria de Transportes Terrestres;
3 - Diretoria de Transportes Aéreos;
4 - Diretoria de Pessoal;
d) Superintendência de Finanças:
1 - Diretoria de Administração Financeira;
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2 - Diretoria de Contabilidade e Auditoria;
IV - Secretaria Executiva de Defesa Civil:
a) Diretoria de Programação;
b) Diretoria de Execução;
c) Diretoria de Comunicação Social;
d) Seção de Apoio Administrativo.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.

Seção II
Da Chefia do Gabinete Militar

Art. s - A Chefia de Gabinete Militar compete:
- assessorar o Governador do Estado em assuntos de

competência do Gabinete Militar;
II - exercer a administração interna do Gabinete Militar;
III - propor a designação e a dispensa de oficiais do

Gabinete Militar;
IV - indicar ao Comandante-Geral da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais os praças a serem transferidos para o
Gabinete Militar ou deste para a corporação;
V - acompanhar o Governador do Estado, quando determinado,
em solenidade a que deva comparecer e em viagens;
VI - determinar providências administrativas relativas a

veículos e fretes aéreos, junto ás companhias particulares,
para atendimento de interesse do serviço público, mediante
autorização do Governador do Estado;
VII - responsabilizar-se pela guarda e pela ordem interna
dos palácios governamentais e pela segurança pessoal do
Governador do Estado, de pessoas de sua família, membros de
seu Gabinete e visitantes oficiais;
VIII - requisitar, mediante determinação do Governador do
Estado, a órgãos ou entidades estaduais pessoal e meios
materiais necessários para desincumbir-se de sua missão
Art. 6 - O Chefe do Gabinete Militar é o Coordenador
Estadual de Defesa Civil, com as atribuições previstas na
legislação em vigor.

Seção III
Da Subchefia do Gabinete Militar

Art. 7g - A Subchefia do Gabinete Militar compete:
- substituir o Chefe do Gabinete Militar em seus im-

pedimentos, bem como assessorá-lo no estudo e na apreciação
de assuntos técnicos e administrativos;
II - planejar, coordenar, orientar e fiscalizar os serviços

afetos ao Gabinete Militar;
III - zelar pela conduta civil e militar dos oficiais e

praças do Gabinete Militar;
IV - escalar oficiais, praças e servidores civis para os

diversos encargos do Gabinete Militar;
V - ordenar as despesas do Gabinete Militar em subs-
tituição ou por delegação do seu titular;
VI - exercer outras atividades que lhe forem delegadas.

Seção IV
Da Secretaria Executiva de Defesa Civil

Art. 8 - A Secretaria Executiva de Defesa Civil compete;
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- dirigir os serviços administrativos da CEDEC;
II - secretariar as reuniões da Junta Deliberativa;
III - executar as tarefas que lhe forem cometidas pelo

Coordenador Estadual de Defesa Civil.
Capítulo IV
Dos Cargos

Art. 9g - Ficam criados, no Quadro Específico de Provimento
em Comissão do Quadro Permanente, a que se referem os Anexos
1 e III do Decreto ng 16.409, de 10 de julho de 1974, os
cargos constantes no Anexo único desta lei, destinados ao
Quadro Setorial de Lotação do Gabinete Militar do Governador
do Estado de Minas Gerais.
Art. 10 - São servidores do Gabinete Militar:

- o servidor civil do Quadro Permanente do Estado, lotado
no Gabinete Militar por meio de decreto;
II - o servidor militar previsto no Quadro de Organização

da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, observada a
correspondência de funções previstas no regulamento desta
lei.

1 Q - Ás graduações dos praças a serem lotados no Gabinete
Militar serão definidas, no Quadro de Organização da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, em consonância com as
funções previstas na organização interna do Gabinete
Militar, que serão estabelecidas por meio de portaria de seu
titular.

2g - A correspondência entre cargo e função, para os
efeitos dos arts. ISe 16 da Lei Delegada ng 37, de 13 de
janeiro de 1969, será a que for estabelecida no regulamento
desta lei e no Quadro de Organização da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, na forma do parágrafo anterior.
Art. 11 - A designação para cargo, encargo ou função no
Gabinete Militar será feita por ato de seu titular,
publicado no órgão oficial do Estado, após:

- posse no cargo efetivo ou comissionado, em relação a
servidor civil;
II - ato do Governador do Estado colocando o oficial á

disposição e sua conseqüente transferência, pelo Comandante-
Geral da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, para o
Gabinete Militar;
III - ato do Comandante-Geral da Policia Militar do Estado

de Minas Gerais transferindo o praça para o Gabinete
Militar, mediante prévia indicação ou solicitação de seu
titular.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo único
(a que se refere o art. QQ da Lei ng , de de de
1993)

Quadro de Provimento em Comissão
(Anexos 1 e III - Decreto ng 16.409, de 10 de julho de

1974)
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Denominação-Código
 

Símbolo do

NQ
 

de Cargos
Vencimento Criados

Grupo de Direção Superior (DS)
Diretor t - MG-06 5-03

- Grupo de Assessoramento (AS)
Assessor II - MG-12 5-03

Grupo de Execução (Ex)
Assistente Administrativo -
EX-06 QP-27

 
li

 

Assistente Técnico - EX-22 QP-32
 

19

Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Batista, Relator -

Francisco Ramalho.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 4.01 1/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por intermédio do Requerimento ng 4.011/93. o Deputado
Marcos Helênio postula a remessa de ofícios aos Exmos. Srs.
Governador do Estado, Secretário do Planejamento e
Coordenação-Geral e Secretário dos Transportes e Obras-
Públicas, solicitando a realização de estudos e pesquisas
relacionadas com o transporte ferroviário.
Após a publicação, foi a matéria distribuída a esta

Comissão, para deliberação, nos termos do art. 104, 111, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Vislumbra-se, nessa iniciativa, uma justificável pre-

ocupação com a reativação das linhas férreas existentes no
Estado de Minas Gerais e a ampliação da sua malha
ferroviária como forma de incrementar as atividades
econômicas, em particular na indústria turística e na oferta
de transporte a preço acessível á população carente.
Tal preocupação ganha foros de maior importância diante do
célere processo de sucatamento que o sistema ferroviário
nacional vem sofrendo nas últimas décadas, em contraposição
à profunda crise econômica que assola o Pais, e que exige a
reativação das nossas ferrovias como forma de reduzir os
elevados custos de transportes de passageiros.
Observando-se a destacada posição geográfica do Estado de
Minas Gerais, conclui-se que uma ampla reativação do
transporte ferroviário tende não apenas a impulsionar a
economia do Estado, mas também a proporcionar resultados
altamente positivos para a economia nacional como um todo,
já que o território mineiro representa o elo indispensável
para a interligação das demais regiões geoeconômicas do
Pais.
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Não obstante sejam essas as conclusões inferidas da leitura
atenta da proposição em tela, verifica-se que o seu autor
nela não fez registrar, com a necessária clareza, os reais
objetivos dos estudos e das pesquisas solicitadas.
Levando-se em conta que essas pesquisas por si mesmas nada
representam, visto que a sua finalidade seria a de oferecer
subsídios aos órgãos governamentais na tomada de
providências para sanar as falhas nelas apontadas no setor
ferroviário, faz-se necessário, para que o requerimento se
apresente de forma tecnicamente correta, que nele constem o
destino a ser dado aos resultados dessa pesquisa e os obje-
tivos reais a serem alcançados.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do requerimento em

epígrafe, na forma do Substitutivo ng 1, abaixo transcrito.
SUBSTITUTIVO NQ 1 AO REQUERIMENTO No 4.011/93

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. . nos termos
regimentais, sejam enviados ofícios aos Exmos. Srs.
Governador do Estado de Minas Gerais, Secretário de Estado
do Planejamento e Coordenação Geral e Secretário de Estado
de Transportes e Obras Públicas, solicitando-lhes
providências com vistas à ampliação e ao melhor
aproveitamento da malha ferroviária do Estado no transporte
de passageiros e no turismo, mediante estudos preliminares
objetivando assegurar a viabilidade técnico-econômica dessas
medidas e, inclusive, a da participação dos municípios a
serem beneficiados.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1993:
Alvaro Antônio, Relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.214/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Raul Messias, vem á Mesa, para

receber parecer, o requerimento em epigrafe. Apresentada em
16/4/93, foi a matéria publicada no Diário do Legislativo"
do dia 20 do mesmo mês.
Solicita S. Exa. seja formulado pedido de informações á
Fundação Rural Mineira, Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RIJRALMINAS -, consubstanciadas no envio, a esta
Casa, de relação dos beneficiados, públicos e privados, com
o trabalho de perfuração de poços artesianos no Estado,
durante o exercício de 1992.
Na justificação, o parlamentar esclarece referir-se a

serviços realizados por órgãos públicos.
Fundamentação

A matéria em exame situa-se no domínio da competência
privativa da Assembléia. "ex-vi" do art. 62, XXXI, da
Constituição do Estado, que determina:
"Art. 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:
1- .....................................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta".
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A proposição embasa-se, ainda, nos termos do art. 54,
da Carta Estadual, a seguir transcrito:
"Art. 54- ...............................................- 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".
O requerimento está sujeito 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.
No que diz respeito ao mérito, entendemos tratar-se de
proposição conveniente e oportuna, tendo em vista que as
informações solicitadas constituirão subsidio à ação
fiscalizadora do Poder Legislativo com relação a matéria de
Interesse público, ou seja, a execução de serviços por
órgãos públicos.
Entretanto, julgamos necessária a apresentação das
seguintes emendas à matéria: Emenda nQ 1, que, a par de
retificar a denominação da fundação, esclarece ser o pedido
dirigido ao seu titular, conforme prevê o f 3Q do art. 54 da
Constituição do Estado, e Emenda nQ 2, que transpõe, para o
corpo do requerimento, termos usados pelo Deputado na
justificação, os quais esclarecem tratar-se de solicitação
de informações acerca de trabalho realizado por órgãos
públicos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 4-214/93, com as Emendas ns 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA No 1
Substituam-se os termos:

à Fundação Rural Mineira de Colonização e Reforma
Agrária - RURALMINAS - ....pelos termos:

ao Sr. Diretor-Geral da Fundação Rural Mineira de
Colonização e Reforma Agrária - RURALMINAS".

EMENDA No 2
Acrescente-se ao final do requerimento os seguintes termos:

por órgãos públicos'.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de maio de 1993.
José Ferraz, Presidente - Amilcar Padovani , Relator -
Rêmolo Aloise - Sebastião Helvécio - José Militão - Elmiro
Nascimento - Roberto Carvalho.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Ng 4.216193
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Raul Messias, vem á Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epigrafe. Apresentada em
16/4/93, foi a matéria publicada no "Diário do Legislativo'
do dia 20 do mesmo mês.
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Solicita S. Exa. seja formulado pedido de informações ao
Sr. Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
consubstanciado no envio, a esta Casa, de relação dos
beneficiados, públicos e privados, com o trabalho de
perfuração de poços artesianos no Estado, durante o
exercício de 1992
Esclarece o parlamentar, na justificação, referir-se a

serviços realizados por órgãos públicos.
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,
2, da Carta Estadual, a seguir transcrito:
"Art. 54 - ...........

- 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  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.
O requerimento se nos afigura, no que concerne ao mérito,

conveniente e oportuno, uma vez que os esclarecimentos nele
solicitados permitirão ao Poder Legislativo aferir a
correção na realização de obras por órgãos públicos.
Entretanto, julgamos necessária a apresentação das

seguintes emendas: Emenda no 1, que esclarece dirigir-se o
pedido ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, segundo prevê o art. 54. f 2. da Carta
Estadual; Emenda flQ 2, que transpõe para o corpo do
requerimento termos usados pelo Deputado na justificação, os
quais esclarecem tratar-se de solicitação de informações
acerca de trabalhos realizados por órgãos públicos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

flg 4.216/93, com as Emendas nos 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA NQ 1
Substituam-se os termos:

à Secretaria de ,,h1 pelos termos:
ao Sr. Secretário de

EMENDA NQ 2
Acrescentem-se ao final do requerimento os termos:
° por órgãos públicos".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de maio de 1993.
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José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento, Relator - José
Militão - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Rémolo
Aloise.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Hp 4.21/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Raul Messias, vem à Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epígrafe. Apresentado em
16/4/93, foi publicado no"Diário do Legislativo" do dia 20
do mesmo mês.

Solicita o parlamentar seja formulado pedido de informações
à COPASA-MO consubstanciadas no envio, a esta Casa, de
relação dos beneficiados, públicos e privados, com o
trabalho de perfuração de poços artesianos no Estado,
durante o exercício de 1992.
Na justificação, o parlamentar aduz referir-se a serviços
realizados por órgãos públicos.

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,
da Carta Estadual, a seguir transcrito:
"Art. 54 - .............

- A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Policia 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.".
O requerimento está sujeito 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.
Quanto ao mérito, entendemos tratar-se de proposição
conveniente e oportuna, dado que os esclarecimentos a serem
obtidos por seu intermédio subsidiarão a ação fiscalizadora
deste Poder com relação a matéria de interesse público,
assim considerada a realização de serviços por órgãos
públicos.
Entretanto, julgamos necessária a apresentação das
seguintes emendas: Emenda nQ 1, que esclareça ser a
informação solicitada ao titular do órgão, conforme prevê o
art. 54, # 3, da Constituição do Estado; e Emenda nQ 2, que
acrescente à proposição a expressão "pela companhia", para
maior clareza.

Conclusão



233

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do

requerimento, com as Emendas ns 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA NQ 1
No requerimento em exame, substitua-Se a expressão 'à

Companhia" por "ao Sr Presidente da Companhia".
EMENDA NQ 2

Acrescente-se, ao final da proposição, a expressão "pela
Companhia"-
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de maio de 1993.
José Ferraz, Presidente - Elmo Braz, Relator - Elmiro
Nascimento - José Militão - Roberto Carvalho - Sebastião
Helvécio - R&i,olo Aloise.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 12 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 3769 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE MAIO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1? Fase:
Atas - Registro de presença - Comunicações: Comunicações da
Comissão de Administração Pública, da Comissão Parlamentar
de Inquérito para apurar possíveis irregularidades na
privatização da CAMIO e dos Deputados Dilzon Meio e José
Militão - 2a Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 20h11min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Ambróslo Pinto -
Baldonedo Napoleão - Clêuber Carneiro - Cãssimo Freitas -
Dilzon Meio - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Ibrahim
Jacob - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Renato - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mílton Sanes - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Tarcisio
Henriques - 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 á leitura das
atas das reuniões anteriores.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ig Fase
Atas

- O Deputado Cóssimo Freitas, 20-Secretário 'ad hoc°,
procede á leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.

Registro de Presença
o Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de registrar
a presença neste Plenário do Ilustre Deputado Federal
Humberto Souto, que hoje nos visita. Não havendo
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para a 4 fase do Pequeno Expediente.

COMUNICAÇÕES
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa comunicações
da Comissão de Administração Pública, da Comissão
Parlamentar de Inquérito para apurar possíveis
irregularidades na privatização da CAMIG e dos Deputados
Dilzon Melo e José Militão.

2? Fase
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O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa â 2a fase da la parte da reunião,
destinada à leitura de comunicações 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 pelos Deputados
Dílzon Melo - falecimento do Sr. Renato Venga, em Varginha;
e José Militão - falecimento do Sr. Paulo Alkmin Costa, em
São Paulo (Ciente- Oficie-se-); pela Comissão de
Administração Pública - aprovação dos Requerimentos nQ5
4.156/93. do Deputado Âlvaro Antõnio; 4.132, 4.134, 4.136,
4.183 e 4.228/93, do Deputado Amilcar Padovani; 4147/93, do
Deputado Anderson Adauto; 4.165/93, do Deputado Bené Guedes;
4.137/93. do Deputado Bernardo Rubinger; 4.229/93. do
Deputado Bonifácio Mourão; 4.188, 4.189, 4.190, 4.191 e
4.192/93, do Deputado Eduardo Brás; 4.219, 4.221, 4.224,
4.225, 4.226 e 4.227/93, do Deputado Edward Abreu; 4.168/93,
do Deputado Geraldo da Costa Pereira; 4.198/93, do Deputado
Hely Tarquinio; 4.163/93, do Deputado Jorge Eduardo;
4.203/93, do Deputado José Maria Pinto; 4.186/93, do
Deputado José Renato; 4.177 e 4.180/93, da Deputada Maria
Elvira; 4.197/93, do Deputado Roberto Amaral; 4.201/93, do
Deputado Ronaldo Vasconcel los, 4.193 e 4.194/93, do Deputado
Tarcísio Henriques; 4.150 e 4.152/93, do Deputado Wanderley
Ávila; e 4.199/93, do Deputado Wilson Pires; e rejeição dos
Requerimentos rias 4.200/92, do Deputado Agostinho Patrus;
4.213/93, do Deputado José Bonifácio; 4.174/93, da Deputada
Maria Elvira; 4.145/93, do Deputado Milton Salles; 4-184/93,
do Deputado Roberto Amara]; e 4.149/93. do Deputado Simão
Pedro Toledo. (Ciente. Publique-se.); e pela Comissão
Parlamentar de Inquérito, para apurar possíveis
irregularidades na privatização da CAMIG - encaminhamento do
seguinte Relatório Final
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA,
NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, APURAR POSSIVEIS
IRREGULARIDADES NA PRIVATIZAÇÃO DA CAMIG E EM TODO O
PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO PRATICADO

PELO GOVERNO MINEIRO DESDE 1987
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138 e Incisos,

do Regimento Interno)
Relatório

Dos Objetivos e da Constituição
- Objetivos

A comissão parlamentar de inquérito em epígrafe, cuja
instauração foi aprovada pela Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, em reunião ordinária do dia 4/11/92,
a partir de requerimento do Deputado Roberto Carvalho, foi
constituída com o objetivo de apurar, no prazo de 120 (cento
e vinte) dias, as possíveis irregularidades no processo de
privatização da CAMIG e em todo o processo de privatização
realizado pelo Governo Mineiro desde 1987.
II - Constituição
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De inicio, a comissão teve a seguinte constituição; Membros
efetivos - pelo PMDB: Deputados Tarcísio Henriques e Antônio
Júlio, pelo PTR; Deputado Amilcar Padovani; pelo PSDB:
Deputado José Militão; pelo PL; Deputado José Leandro: pelo
PFL: Deputado Elmiro Nascimento; e pelo PT: Deputado Roberto
Carvalho.
Membros suplentes - pelo PMDB: Deputados Maria Elvira e

Sebastião Helvécio; pelo PTR; Deputado Antônio Genaro; pelo
PSDB: Deputado Francisco Ramalho; pelo PL: Deputado Erínano
Batista; pelo PFL; Deputado Jorge Hannas; e pelo PT:
Deputado Gilmar Machado.
Após a eleição da nova Mesa da Assembléia para as sessões
legislativas de 1993 e 1994, a comissão passou a ter a
seguinte composição, tendo sido designado seu Relator o
Deputado Ivo José: Membros efetivos - pelo PFL: Deputado
Sebastião Costa, Presidente; pelo PL: Deputado José Leandro;
Vice-Presidente; pelo PT: Deputado Ivo José, Relator; pelo
PMDB: Deputados Tarcisio Henriques e Antônio Júlio: pelo
PSDB: Deputado Baldonedo Napoleão; e pelo PTR: Deputado José
Maria Pinto.
Membros suplentes - pelo PFL: Deputado Jorge Hannas; pelo
PL; Deputado Ermano Batista; pelo PT: Deputado Gilmar
Machado; pelo PMDB: Deputados Maria Elvira e João Marques;
pelo PSDB: Deputado Francisco Ramalho; e pelo PTR; Deputado
Antônio Genaro.
III - Desenvolvimento dos trabalhos
A - Depoimentos
Constituída a comissão, foram convidadas a prestar

esclarecimentos as seguintes pessoas: Drs. Carlos Alberto
Cotta, Presidente da Companhia Mineradora de Minas Gerais -
COMrG -; José Duarte de Carvalho, Presidente do Sindicato
das Empresas de Transporte de Passageiros de Selo Horizonte
- SETRANSP -; Rubens Lessa de Carvalho, Presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no
Estado de Minas Gerais; Ademir Lucas, ex-Prefeito de
Contagem e Dano Rutier Duarte. Secretário de Transportes e
Obras Públicas; e Sr. Celso Ribeiro, Diretor da Empresa
Intercâmbio Mercantil.
6 - Documentação
A comissão recebeu farta documentação das seguintes fontes:
- Tribunal de Contas: toda a documentação referente aos
processos de privatização dos hotéis, da HIDROMINAS e das
empresas CASEMG, CAMIG e FRIMrSA, além da referente a outros
processos de privatização ocorridos no Governo Newton
Cardoso e de cópias das auditorias realizadas na TRANSMETRO
e no DER-MG.
- DER-MG: cópia do processo de cessão da administração do

Terminal Rodoviário de Belo Horizonte para o SIDIPAS.
- TRANSMETRO; cópia do contrato de autorização para que o

SETRANSP opere a Câmara de Compensação Tarifária e outros
setores da TRANSMETRO.
- COMIG: todo o processo de privatização da CAMIG, todas as

auditorias realizadas naquela empresa, o processo do roubo
do caminhão, o processo do Projeto Padre Cícero e tudo sobre
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o fechamento dos 241 postos de venda da CAMIG, Inclusive
demonstrativo da situação financeira destes à época da
venda.
- Assembléia Legislativa: relatório e documentação da CPI

dos Transportes.
- COMIG: último levantamento patrimonial realizado na

empresa; processo de privatização da fábrica de Matozinhos,
pertencente à então CAMIG; todos os documentos referentes a
contratos da estatal com organismos internacionais para a
construção de obras no Norte de Minas (Projeto Padre
Cicero); memória técnica dos estudos relativos à llqúidação
da Frigoríficos de Minas Gerais - FRIMISA - e documentação
sobre a venda do ativo e o pagamento do passivo.
- DER-MG: documentação relacionada ao convênio firmado

entre a TRANSMETRO. o DNER-MG, o DER-MG e o Sindicato das
Empresas de Transporte de Minas Gerais para repasse do
Terminal Rodoviário - TERGIP.

Das Irregularidades Constatadas
- Alienação de bens patrimoniais do Estado sem

autorização legislativa
No desenvolvimento dos trabalhos desta comissão, foram
constatadas diversas irregularidades nos processos de
privatização levados a efeito no período analisado.
Antes de mais nada, deve-se considerar que qualquer
processo de privatização só se justifica tendo-se em vista
os motivos de que trata o art. 36 da Lei Delegada ng 6, de
1985, quais sejam: o desaparecimento das razões que
motivaram a atuação do Estado naquela área; a superposição
da atuação estatal em áreas já suficientemente cobertas pela
iniciativa privada; a recuperação administrativa, econômica
e financeira de empresa que tenha sido absorvida pelo Estado
e, finalmente, a insuficiência, por razões estruturais, da
capacidade do Estado para realizar atividades que o setor
privado possa exercer ou suplementar eficazmente.
De qualquer forma, o principio norteador de toda a
administração pública é o interesse público, e o seu
objetivo é o bem comum da coletividade administrada.
A exigência constitucional e legal de autorização
legislativa para a realização de determinados atos pelo
administrador público tem o sentido de possibilitar o
controle a ser exercido pelos legítimos representantes do
povo sobre os atos da administração pública direta ou
indireta.
A alienação de bens patrimoniais do Estado é ato dependente
de prévia autorização legislativa. Vale conceituar aqui o
que são bens públicos, para que nenhuma dúvida possa ser
levantada quanto ás nossas conclusões. Segundo o eminente
administrativista Hely Lopes Meirelles, 'bens públicos são
todas as coisas corpóreas ou incorpóreas, imóveis, móveis e
semoventes, créditos, direitos e ações que pertençam, a
qualquer titulo, às entidades estatais, autarquias e
paraestatai 5"-
No caso das sociedades de economia mista, prossegue
ensinando o ilustre professor, "os bens públicos recebidos
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para integralização do capital inicial e os havidos no
desempenho das atividades estatais, na parte cabente ao
poder público, continuam sendo patrimônio público, mas com
destinação especial, sob a administração da entidade a que
foram Incorporados para a realização dos objetivos
estatutários".
O art. 18 da Constituição do Estado sujeita a alienação de
bem imóvel do Estado à autorização legislativa, e o art. 61,
da mesma forma, preceitua caber à Assembléia Legislativa
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
entre as quais a alienação de bem Imóvel que constitua
patrimônio estatal.
Cumpre ressaltar que não é a natureza do órgão estatal que
determina a necessidade de autorização legislativa, mas a
origem pública dos bens.
A Lei no 9.444, de 1987, expressamente determina:
"Art. 16 - A alienação de bem do Estado ou autarquia,

sempre por interesse público expressamente justificado, será
feita mediante autorização legislativa especifica, avaliação
e concorrência, dispensada esta nos casos de dação em
pagamento, permuta e investidura".
E o art. 116 da mesma lei submete as sociedades de economia

mista e demais entidades controladas diretamente pelo Estado
aos ditames do referido diploma legal
"Art. 116 - As sociedades de economia mista, empresas

públicas e demais entidades controladas diretamente pelo
Estado, até que editem regulamentos próprios, devidamente
publicados, com procedimentos seletivos simplificados e
observância dos principios básicos da licitação, ficarão
sujeitos ás disposições desta lei".
A Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais - CASEMG -
constituía uma sociedade de economia mista, formada por
parcela do patrimônio público e sujeita, portanto, a
controles internos e externos.
Para a alienação dos bens imóveis daquela entidade da

administração indireta do Estado, tornava-se indispensável a
autorização legislativa específica.
Aliás, relatório do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais, constante nos autos desta CPI a fls. 739, traça ao
final um roteiro que deveria ser seguido para a ação de
privatização da CASEMG, e o primeiro item apontado nesse
roteiro é a obtenção de autorização legislativa.

E Na mesma linha de pensamento, existe pronunciamento da
Assembléia Legislativa, em resposta ao Oficio no 10.398/92.
do Presidente do Tribunal de Contas, no qual o Presidente
desta Casa, por meio do Oficio no 2.413/92/SGM, reafirma a
necessidade de autorização legislativa para alienação de
bens imóveis do Estado.
Não obstante, apesar de inexistente a autorização
legislativa, foram alienados diversos imóveis daquela
empresa, e figuram nos autos cópias das promessas de compra
e venda de propriedades nos Municipios de Aimorés, Araguari,
Capinôpolis, Monte Alegre de Minas, Passos, Realeza,
Resplendor, Rio Casca, Três Pontas e Ubá.
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Da mesma forma, a CAMIO e a HIDROMÍNAS, ambas sujeitas às
mesmas normas apontadas em relação à CASEMG, alienaram bens
de seu acervo sem a devida observância dos preceitos
constitucionais e legais pertinentes.
A HIDROMINAS vendeu o Grande Hotel de Ouro Preto e o Hotel
Tijuco, de Diamantina, e a CAMIG vendeu a fábrica de
fertilizantes de Matozinhos sem que fosse ouvida a
Assembléia Legislativa.
Desnecessário dizer que a existência de parecer do
Procurador-Geral do Estado, em sentido contrário à

necessidade de autorização legislativa, não torna legal o
que é ilegal nem convalida atos nulos.
Ir - Administração do Terminal Rodoviário Governador Israel

Pinheiro - TERGIP
Pelo convénio assinado em junho de 1988, o DER-MG conferia
ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do
Estado de Minas Gerais poderes para participar da
administração do terminal.
Assinaram o convênio na época os engenheiros Mauricio
Guedes de Mello, Diretor-Geral do DER-MO; José Lúcio dos
Santos, Chefe do 6Q Distrito do DNER; Dano Rutier Duarte,
Presidente da TRANSMETRO e Rubens Lessa Carvalho, Presidente
do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no
Estado de Minas Gerais.
Por esse instrumento, como dito, o sindicato passava a

participar da administração compartilhada da rodoviária. Por
isso mesmo é que o instrumento proposto foi a forma de
convênio. Em decorrência dele, o sindicato passou a auferir
os lucros para fazer face às suas despesas, tendo sua
administração orientada e fiscalizada pelo DER-MO.
Dois anos depois de ter-se firmado o convénio, a
administração do TERGIP passou ás mãos de uma outra empresa,
a ADTER, por meio de licitação. O aviso publicado no diário
oficial do Estado previa como objeto da licitação
contratação de empresa para a administração do TERGIP. O
edital que se seguiu estabeleceu, como objeto, a contratação
de empresa para a administração e exploração do terminal. A
ADTER, empresa vencedora da licitação, foi constituída em
27/3/89, com o capital de Cz$10.000,00. Em 19 de julho
daquele ano, iniciou suas atividades. Para cumprir
determinação do edital, que exigia experiência de 12 meses
consecutivos na área de administração de terminais
rodoviários para empresa licitante ou seu administrador,
utilizou-se de atestado relativo ao seu administrador. A CPI
não teve acesso ao atestado de capacidade técnica dos
administradores.
Assim, em 24/11/89. o Sr. Otacílio Magalhães Lages

apresentava-se como administrador do TERGIP, qualificando-se
como cessionário do Termo de Transferência.
Outros documentos sobre a licitação realizada pelo DER-MG
em fevereiro de 1990 foram enviados a esta comissão.
Também foram apresentados o contrato social da ADTER e o

certificado da Junta Comercial de Minas Gerais, que mostram



240

a evolução do capital social da empresa em três anos, ou
seja, de 1989 a 1992.
III - Outras irregularidades
Como não poderia deixar de ocorrer, várias outras
Ilegalidades e Irregularidades, extremamente danosas ao
poder público, foram perpetradas no Governo Newton Cardoso e
foram publicamente denunciadas nesta comissão, com a
apresentação de documentos.
O Dr. Ademir Lucas denunciou a Conexão SELT" e a "Conexão
SEAM", agentes de repasse de dinheiro público a entidades
sociais diversas, que na realidade repassavam o dinheiro a
pessoas sem nenhuma ligação com as citadas entidades: caso
envolvendo a Associação Esportiva Novo Boa Vista e o Sr.
Claúdio Roberto Prates, Diretor Administrativo do CEASA, á
época. Isso poderá ser o indicio de uma grande corrupção
relativa às eleições municipais de 1988.
O Dr. Ademir Lucas apresentou também documentos
demonstrando envolvimento fraudulento entre o Sr. Newton
Cardoso, na época Prefeito de Contagem, e o Sr. Astrogildo
Diniz. Inicialmente, esse senhor adquiriu um Imóvel que,
pouco tempo depois, foi desapropriado pela Prefeitura de
Contagem, por um valor absurdamente maior que o real- Esse
senhor, como é de notório conhecimento público, é irmão do
Sr. Gil Antônio Diniz, dono e ex-dono das empresas
Construtora Road, Rádio Cidade, TV Record, Agroeste, Jornal
Hoje em Dia e Road Hidropoços. O Sr. Gil Antônio Diniz
ocupou alguns cargos como o de Assessor da Prefeitura de
Contagem, Assessor da Presidência da CEMIG e Assessor do ex-
Governador Newton Cardoso. Como amealhou tão significativo
patrimônio? Seria, então, na realidade, o testa-de-ferro do
ex-Governador Newton Cardoso. Essas acusações, embora nada
tenham a ver com o assunto privatização, por sua gravidade,
devem merecer, por parte do Legislativo mineiro, a devida
consideração. AI poderá ser encontrada a razão da inegável
fortuna do Sr. Newton Cardoso, obtida por meio do
desenvolvimento precoce de atividades ditas "colloridas",
com o seu "PC" regional.

Conclusão
Dada a exigüidade do tempo e o volume da documentação
recebida por esta Comissão Parlamentar de Inquérito,
deixamos de apontar outras irregularidades que poderiam ser
levantadas.
Entretanto, a ausência de autorização legislativa-
formalidade essencial em quaisquer alienações de bens
imóveis públicos - por si basta para que tais atos sejam
inquinados de ilegais, e os gestores responsabilizados na
forma da lei.
Dessa forma, resta-nos agora encaminhar estas conclusões

aos Exmos. Srs. Governador do Estado e Secretário de Estado
da Administração, à douta Procuradoria-Geral de Justiça do
Estado e ao egrégio Tribunal de Contas para que cada qual
nos lindes de sua competência, adote as providências
cabíveis, responsabilizando civil, criminal e
administrativamente os infratores.
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Sala das Comissões, 6 de maio de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Ronaldo Vasconcelios - Bonifácio

Mourão - Iva José (voto contrário às alterações) - Baldonedo
Napoleão (voto contrário às alterações).
- Ciente. Publique-se para os fins do art. 115 do Regimento

Interno.
ENCERRAMENTO

o Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, nem Lideres nem oradores inscritos para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 11, 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 SOa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia vinte e oito de abril de mil novecentos
e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Simão Pedro Toledo, Baldonedo Napoleão, Raul
Messias e Bernardo Rubinger, membros da comissão
supracitada Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos,
esclarece que a reunião tem a finalidade de apreciar as
matérias constantes na pauta 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 informa aos parlamentares que ficou
decidida a participação dos membros desta comissão nas
audiências públicas, conforme correspondência encaminhada ao
Presidente da Casa, no dia 20/4/93- Os representantes para
as audiências regionais nas macrorregiões do Estado são os
seguintes: Região VII - Jequitinhonha: Deputados Romeu
Queiroz e Bernardo Rubinger; Região VIII - Rio Doce:
Deputados Raul Messias e José Laviola; Região VI - Noroeste:
Deputados Raul Messias e Bernardo Rubinger; Região II - Zona
da Mata: Deputados Baldonedo Napoleão e José Laviola; Região
III - Sul de Minas: Deputados Simão Pedro Toledo e Maria
Olivia; Região V - Alto São Francisco: Deputados Bernardo
Rubinger e José Laviola; Região IV - Triãngulo e Alto
Paranaiba: Deputados Romeu Queiroz e Bernardo Rubinger e
Região 1 - Metalúrgica e Campos das Vertentes: Deputados
Baldonedo Napoleão e Simão Pedro Toledo. Em seguida, o
Deputado Bernardo Rubinger comunica à Presidência que não
poderá participar das audiências nas Regiões VII e VI. D
Presidente informa que estudará a possibilidade de o
Deputado ser substituído por um dos membros suplentes. A
Presidência passa á distribuição de proposições, cabendo ao
Deputado Baldonedo Napoleão o Requerimento nQ 4.158/93 e ao
Deputado Jorge Hannas o Requerimento ng 4.222/93. Encerrada
a 1 parte dos trabalhos, o Presidente passa á 2a parte da
reunião. Na fase de discussão e votação de proposições da
comissão, o Deputado Raul Messias apresenta requerimento em
que solicita seja convidado o Dr. Helimar Levi Rizzi,
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Superintendente Regional da RFFSA para que venha expor,
perante esta comissão, assuntos referentes à desativação da
linha ferroviária Santa Bárbara - Sabará. Logo após, o
Deputado Baldonedo Napoleão apresenta requerimento em que
solicita seja convidado o Secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação-Geral, Dr. Paulo Palva, ou seu
representante, para falar sobre o Programa SOMMA. Colocados
em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados por unanimidade. Dando
prosseguimento aos trabalhos, o Presidente passa á fase de
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Logo após, o Deputado Bernardo
Rubinger emite seu parecer sobre o Requerimento nQ 4.161/93,
concluindo pela aprovação da proposição. Em seguida, o
Deputado Raul Messias profere seu parecer sobre o
Requerimento no 4.162/93, concluindo pela aprovação da
matéria. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. 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, 5 de maio de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Baldonedo Napoleão - Raul

Messias - Jorge Hannas.
ATA DA 27g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e oito de abril
de mil novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho
II os Deputados Francisco Ramalho, Homero Duarte e Geraldo
da Costa Pereira, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Francisco Ramalho,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Geraldo da
Costa Pereira que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida, e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Logo a pós, não havendo correspondência a ser
lida, a Presidência distribui o Requerimento ng 4.164/93 ao
Deputado Homero Duarte e o Requerimento no 4.207/93 ao
Deputado Geraldo da Costa Pereira. Encerrada a ia parte, a
Presidência passa á 22 parte da reunião, fase em que são
apreciadas as matérias de competência da comissão. Com a
palavra, o Deputado Homero Duarte profere seu parecer,
mediante o qual opina pela aprovação da proposição a ele
distribuída. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento
nQ 4.164/93. Em seguida, o Deputado Geraldo da Costa Pereira
apresenta seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação da proposição a ele distribuída. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento no 4.207/93. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Geraldo da Costa Pereira -

Jorge Hannas.
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ATA DA 42,1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLtTICA RURAL
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e nove de abril
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Canarinho e
Paulo Pettersen, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Paulo
Pettersen 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
distribui os Projetos de Lei ngs 1.108 e 1.216/92 ao
Deputado Arnaldo Canarinho, o Projeto de Lei ng 1.189/92 ao
Deputado Jorge Eduardo. o Projeto de Lei nQ 1.206/92ao
Deputado Paulo Pettersen, e, quanto ao Projeto de Lei n
1.029/92, o Deputado Ajalmar Silva avoca a si a relatoria. A
seguir, a Presidência passa à 2a parte da reunião, com
discussão e votação de proposição da comissão. O Deputado
Ajalmar Silva apresenta dois requerimentos. O primeiro
solicita a presença, nesta comissão, do Dr. Antônio Cândido
Martins Borges, Diretor do Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA -, tendo em vista que esse órgão não tem conseguido
concretizar os objetivos para os quais foi criado, e o
segundo requer que se convidem os Drs. Alysson Paulinelli,
Secretário da Agricultura. Pecuária e Abastecimento; Gilman
Viana Rodrigues, Presidente da Federação da Agricultura do
Estado de Minas Gerais - FAEMG -; Sebastião Neves Rocha.
Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais - FETAEMG -; Alfeu Silva Mendes,
Presidente da Organização das Cooperativas do Estado de
Minas Gerais - OCEMG -; e Paulo Deodoro de Carvalho,
Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos, a
fim de tratarem de matéria de suas especialidades,
relacionada com a política estadual de desenvolvimento
agrícola. Na fase de votação, assume regimentalmente a
Presidência o Deputado Arnaldo Canarinho. Submetidas a
votação, são as propostas aprovadas. Logo após, o Deputado
Ajalmar Silva reassume os trabalhos e passa à discussão e á
votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário
da Assembléia. O Presidente coloca emvotação o Requerimento
ng 4.170/93, com parecer favorável á sua aprovação, emitido
pelo Relator, Deputado Arnaldo Canarinho, o qual é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião extraordinária, a realizar-se no dia 6 do corrente,
quinta-feira, às 10 horas, com a finalidade de se ouvirem o
Dr. Paulo Caldeira Brant, ex-professor da Escola de
Veterinária da UFMG, e o Sr. Roberto Amaral, Vice-Presidente
da Associação de Frigorifico de Minas Gerais - AFRIG -, que
falarão sobre o Projeto de Lei ng 954/92, que estabelece
normas para o abate de animais destinados ao consumo e dá
outras providências, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1993.
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Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Canarinho - Jorge
Eduardo - Antônio Genaro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.322/93

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em apreço

cria o quadro Especifico de Cargos de Provimento Efetivo do
Sistema único de Saúde do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 8/4/93, a
proposição foi distribuída às comissões supramencionadas,
para, em reunião conjunta, receber parecer, nos termos do
art. 195, c/c O art. 220, do Regimento Interno.
Na Mensagem nQ 334/93, que encaminhou o projeto a esta

Casa, o Chefe do Poder Executivo solicita seja a proposição
apreciada em regime de urgência, consoante o disposto no
art. 69 da Constituição Estadual.
Encarregados de examinar a preliminar de constitu-

cionalidade, passamos a fazê-lo, nos termos que se seguem.
Fundamentação

De acordo com a sistemática constitucional, a criação de
cargos públicos, seja de provimento efetivo ou em comissão,
é matéria que exige lei em sentido formal e material, isto
é, deve ser apreciada por este Poder Legislativo, cuja
função precipua é a atividade normativa.
Para ratificar tal enunciado, basta verificarmos o disposto
no art. 61, VIII, da Constituição do Estado, o qual
determina a competência desta Casa para dispor sobre a
criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função
públicos na administração direta, autárquica e fundacional.,
No que diz respeito à iniciativa para a instauração do
processo legislativo, assinale-se que a Carta mineira
reservou ao Governador do Estado essa prerrogativa, corno
preceitua o art. 66, ItI, "b", "in verbis"
"Art. 66 - São matéria de Iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:
1- ......................................................
1H - do Governador do Estado;
a) .......................................................
b) a criacão de car go e funcão públicos da administração
direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes
Orçamentárias". (Grifo nosso.)
Não há dúvida, portanto, de que toda matéria relacionada

com a criação de cargo público, como é o caso do projeto sob
comento, insere-se no âmbito da iniciativa privativa do
titular do Poder Executivo. Nesse ponto, a proposição está
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em harmonia com os parâmetros elementares consagrados pelo
Constituinte Estadual.
Ao examinar o seu conteúdo, constatamos que o art. 8Q
contém disposição relativa á autorização para que o Poder
Executivo baixe normas complementares para a execução da
lei proposta.
Ora, tal assertiva não se compatibiliza com o ordenamento
constitucional vigente. O Governador do Estado não necessita
de autorização legal infraconstitucional para exercer o
poder regulamentar, pois tal faculdade lhe foi reservada, em
caráter privativo, pela Carta mineira, conforme se depreende
do comando contido em seu art. 90, VII- Sendo essa
competência prevista no nível da lei constitucional, claro
está que o legislador ordinário, ao editar normas jurídicas,
não poderá ignorar o preceito do estatuto que lhe serve de
fundamento.
A fim de sanar o vicio de inconstitucionalidade acima
mencionado, apresentamos, na conclusão desta peça opinativa,
a Emenda nQ 1, que visa à supressão do art. BQ do projeto.
No que tange aos padrões da técnica legislativa, a
proposição encontra-se irregular, pois inexiste, em seu
bojo, dispositivo referente à cláusula revogatôria, que é
indispensável em matéria dessa natureza. Em razão disso,
propomos a Emenda nQ 2, transcrita ao final, que tem por
escopo a inserção de artigo contendo a mencionada cláusula.
Feitas as correções de caráter técnico e constitucional,
inexistem óbices que comprometam a normal tramitação do
projeto nesta Casa.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela constitu-

cionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto
de Lei no 1.322/93, com as Emendas do ng 1 ao 3, abaixo
transcritas.

EMENDA Ng 1
Suprima-se o art. So.

EMENDA NQ 2
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Revogam-se as disposições em contrário.".

EMENDA No 3
Dê-se ao § 2Q do art. lQ a seguinte redação:
"Art lg -

- A categoria profissional de Técnico de Nível
Superior é privativa de profissionais que exe r çam atividades
ligadas a 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-MG.".
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1993-
Tarcisio Henriques, Presidente - Bernardo Rubinger, Relator
- Cêlio de Oliveira - Sebastião Costa.

Comissão de Administração Pública
Relatório
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O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Governador do
Estado, cria o Quadro Especifico de Cargos de Provimento
Efetivo do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.
Publicado em 8/4/93, o projeto, com tramitação em regime de

urgência, foi distribuído ás Comissões de Constituição e
Justiça , de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para, nos termos do art. 195, c/c
os arts. 220 e 103. do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
A saúde, nos termos do art 186 da Constituição Estadual, é
um direito de toda a população, cabendo ao Estado promover,
mediante políticas sociais e econômicas, "a eliminação do
risco de doenças e outros agravos".
O texto constitucional garante, ainda, o acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços na área de saúde e
saneamento básico-
Levando-se em conta os princípios acima expostos, inscritos
na Carta mineira, os quais devem nortear as ações estatais
na área de saúde pública, faz-se mister que o poder público
promova, em primeiro lugar, a necessária adequação de sua
estrutura Interna. Dessa forma, as Políticas públicas
elaboradas e empreendidas no nível estadual podem contar com
a eficácia necessária para sua real implementação.
No projeto de lei em exame, pretende-se, em sintonia com o

espirito que anima o texto constitucional já mencionado,
adequar a estrutura funcional do Sistema Unico de Saúde à
complexidade e á abrangência das tarefas que lhe são
atribuídas-
Procura-se, ainda, mediante o tratamento dado à remuneração

dos servidores, produzir incentivos para que não persista o
crônico esvaziamento e desestimulo existentes na área.
Nesse sentido, o projeto vem contribuir para melhor atuação

do poder público, numa área extremamente importante e cujas
carências ainda são bastante sensíveis.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.322/93, no lQ turno, com as Emendas ns 1, 2 e 3,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Tarcislo Henriques, Presidente - Ermano Batista, Relator -
Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Antônio Fuzatto
(abstenção).

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em causa
dispõe sobre a criação do Quadro Especifico de Cargos de
Provimento Efetivo do Sistema único de Saúde do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.
Inicialmente. a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela admissibilidade da proposição sob os aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
apresentando as Emendas ns 1, 2 e 3.
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Em seguida, a Comissão de Administração Pública concluiu
pela aprovação da proposição.
Agora, vem o projeto de lei em epígrafe a esta comissão,

que passa a analisá-lo nos limites da sua competência.
Fundamentação

O projeto de lei em exame não apresenta óbice, do ponto de
vista financeiro, a sua aprovação. Por se tratar de despesa
não prevista na lei orçamentária anual, a sua cobertura se
fará por abertura de crédito especial, autorizada pela
proposição em seu art. 9g, observado o disposto no art. 43
da Lei Federal no 4.320, de 1964.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.322/92, no lg turno, com as Emendas ngs 1, 2 e 3.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993.
Tarcisio Henriques, Presidente - Edward Abreu. Relator -
Raul Messias - Baldonedo Napoleão - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.322193

Comissão de Redação
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.322/93, que cria o Quadro Especifico de Cargos de
Provimento Efetivo do Sistema único de Saúde do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências foi aprovado no 2Q
turno, na forma do vencido no lg turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação

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

PROJETO DE LEI NO 1.322/93*
Cria o Quadro Especifico de Cargos de Provimento Efetivo do

Sistema único de Saúde do Estado de Minas Gerais - SUS-MG -
e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1Q - Fica criado o Quadro Especifico de Cargos de
Provimento Efetivo do Sistema único de Saúde do Estado de
Minas Gerais - SUS-MG -, constituído das classes e das
categorias profissionais constantes no Anexo 1 desta lei.
§ l - Para efeito do disposto neste artigo, será con-

siderada a correlação entre as funções públicas de Que trata
a Lei no 10.254, de 20 de julho de 1990, e as categorias
profissionais constantes no Anexo 1 desta lei.

- A categoria profissional de Técnico de Nível
Superior é privativa de profissionais que exerçam atividades
ligadas a 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-MG.

30 - Enquadram-se na categoria profissional de Espe-
cialista de Saúde os ocupantes de cargos de classes de nível
superior de escolaridade que possuam título de pós-graduaçãc
ou nível de especialização equivalente em área de interesse
do Sistema único de Saúde do Estado.
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# 4Q - O número de cargos de Especialista de Saúde re-
sultará da transposição de cargos, do mesmo Grupo de Nível
Superior, das categorias profissionais que compõem a classe
de Analista da Saúde, observado o disposto no parágrafo
anterior e respeitado o limite total de cargos daquele
grupo, previsto no Anexo 1 desta lei-
Art. 2 - Os valores dos vencimentos dos cargos e das
funções públicas do Quadro Especifico de Cargos de
Provimento Efetivo do Sistema Unico de Saúde do Estado são
os constantes no Anexo II desta lei e correspondem a cada
nível de escolaridade e ao grau de vencimento especificados
na respectiva tabela, garantidas as vantagens e os
benefícios previstos em lei.
Parágrafo único - A tabela de que trata este artigo será
reajustada na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos
em lei para os demais servidores públicos do Estado.
Art. 3 - Fica criada a classe de Assistente de Ativi-dade
de Saúde, de provimento em comissão, composta de 319
(trezentos e dezenove) cargos, para apoio técnico ás
unidades integrantes do Sistema único de Saúde do Estado.
Parágrafo único - O valor do vencimento básico do cargo de
que trata este 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. 4Q - Ficam criados, no Anexo III do Decreto nQ 16.409,
de 10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Diretor II, código
MG-05, símbolo 5-02; 35 (trinta e cinco) cargos de Assessor
II, código MG-12, símbolo 5-03; 9 (nove) cargos de Assessor
Técnico, código MG-18, símbolo 5-03; e 10 (dez) cargos de
Assistente de Gabinete, código MG-28, símbolo 5-04, de
provimento em comissão, destinados ao Quadro Setorial de
Lotação da Secretaria de Estado da Saúde.
Art. S - Fica criada a Função Gratificada de Gestão do
Sistema Unico de Saúde do Estado, 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 iir do Decreto n
16.409. de 10 de julho de 1974.
Art. s - Aplica-se ás funções públicas de que trata esta
lei o disposto nos arts. SQ e 7Q da Lei nQ 10.254, de 20 de
julho de 1990.
Art. 7Q - As alíneas 'b" e "c" do inciso VI do art. 2Q da
Lei nQ 10.636, de 16 de janeiro de 1992, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 2Q - . , ................
VI- .................
b) Centro de Pesquisas e Estudos em Recursos Humanos;
c) Centro de Capacitação de Recursos Humanos;".
Art. SQ - Para atender as despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
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especial de Cr$584.013.930.000.00 (quinhentos e oitenta e
quatro bilhões treze milhões e novecentos e trinta mil
cruzeiros), observado o disposto no art 43 da Lei Federal
ng 4.320, de 17 de março de 1954.
Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observada a data de vigência indicada no Anexo
III.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Batista, Relator -

Francisco Ramalho.
- Os anexos referidos foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 12/5/93.)
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.129193

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, vem á Mesa, para receber parecer, o
requerimento em epígrafe, apresentado em lQ/4/93 e publicado
no "Diário do Legislativo" do dia 7 do mesmo mês.
A proposição objetiva sejam solicitadas ao Presidente do
Sindicato da Indústria de Construção Pesada no Estado de
Minas Gerais - SICEPOT-MG - informações consubstanciadas no
envio à referida comissão, da lista nominal das empresas com
as quais o Estado quitou suas dividas, assim como
esclarecimentos sobre o montante por elas recebido e a data
dos respectivos pagamentos.

Fundamentação
O Regimento Interno da Assembléia Legislativa dispõe:
"Art. 101 - Ás comissões, em razão da matéria de sua

competência ou da finalidade de sua constituição, cabe:
1- .....................................................
VIII - encaminhar, através da Mesa da Assembléia, pedido

escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de
entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da
Policia Militar e a outras autoridades estaduais".
Ressalve-se o elevado propósito que inspirou o requerimento

em exame, de averiguar e acompanhar o desempenho do Governo
do Estado no que se refere a seu relacionamento com as
empresas que lhe prestam serviços. Entretanto, por ser o
SICEPOT-MG uma entidade de natureza privada, não há como
caracterizar a solicitação contida no requerimento como
prevista no supracitado art. 101, VIII, do Regimento
Interno.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento

np 4.129/93.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de maio de 1993.
José Ferraz, Presidente - José Militão, Relator - Elmiro

Nascimento - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 13 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 377 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE MAIO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos e telegrama - Apresentação
de Proposições; Projetos de Lei do ng 1.381 ao 1.393/93 -
Requerimentos do nQ 4.294 ao 4.303/93 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila, Dilzon Melo,
Márcio Miranda, Roberto Amaral e Agostinho Patrus, Líder do
BRD (2) - Oradores Inscritos: Discursos das Deputadas Maria
José Haueisen e Maria Olivia e dos Deputados Raul Messias e
Amilcar Padovani - Questões de ordem - Registro de presença
- Questões de ordem - Discurso do Deputado João Batista -
Questões de ordem - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 1 Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - 2a Fase: Questões de
ordem - Chamada para recomposição de ' quorum - ENCERRAMENTO
- ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Rérnolo 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 - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Cõssimo 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 -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Renato - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira
- Maria José Hauelsen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Péricles Ferreira - Raul Messias
- Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio 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.

ia- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata
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- O Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que è aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado João Marques, lQ-Secretário 'ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Francisco Marsiglia, Chefe de Gabinete do Ministério
do Trabalho, informando, em atenção a requerimento do
Deputado Marcos Helênio (pedido de informações sobre a
CVRD), que aquele Ministério não dispõe dos dados
solicitados, que poderão ser obtidos diretamente na empresa.
Do Sr. Luiz Gonzaga de M. Cocentino, Chefe de Gabinete do
Secretário de Assuntos Estratégicos, da Presidência da
República, agradecendo o convite para comparecer ás
audiências públicas regionais programadas por esta
Assembléia e informando que não pode atender ao convite
devido aos compromissos assumidos anteriormente.
Do Sr. Sérgio Léllis Santiago. Corregedor de Justiça,
enviando cópia dos documentos solicitados pela Comissão de
Justiça para instruir o Projeto de Lei ng 910/92. (- A
Comissão de Justiça.)
Do Sr. Custódio Mattos, Prefeito de Juiz de Fora,
agradecendo o envio de cópia do requerimento do Deputado
Amílcar Padovani, em que se pede a agilização dos trabalhos
que visam à ampliação e á modernização do Aeroporto da
Serrinha, em Juiz de Fora, e pedindo o apoio desta Casa aos
esforços que estão sendo feitos para a realização dessa
empreitada.
Do Sr. Renato Nardoni, Adjunto da Diretoria de Habitação e
Hipoteca da CEF, informando, em atenção a requerimento, do
Deputado Geraldo da Costa Pereira (liberação de recursos
para execução de projetos habitacionais em Divinôpolis), que
aquela instituição financeira, por determinação
governamental, suspendeu temporariamente a contratação de
novas operações no SFH, o que impossibilita, no momento, o
atendimento ao referido pleito.

TELEGRAMA
Do Sr. Ronan Tito, Senador, informando, em atenção a
requerimento do Deputado Hely Tarquinio, que dará seu apoio
á aprovação do projeto de lei do Deputado Décio Knopp.
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 á Mesa as seguintes

proposições;
PROJETO DE LEI NO 1.381193

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Tumiritinga, com sede no Município de T.umiritinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Tumiritinga, com sede no Município de
Tumi ri ti nga.
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Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1993.
José Laviola
Justificação: A Associação Comunitária de Tumiritinga é uma
sociedade civil sem fins lucrativos. Entre os seus
objetivos, destacam-se a promoção e o desenvolvimento do
município, assim como a intermediação de recursos junto aos
órgãos públicos para a implementação de um plano de ação
social em prol da comunidade.
Os documentos anexados à proposição estão de acordo com as
exigências da Lei nQ 5-830, preenchendo a entidade os
requisitos necessários à declaração de sua utilidade
pública, razão pela qual solicito o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, Inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.382193
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores
Remunerados da Justiça de Primeira Instância do Estado de
Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

dos Servidores Remunerados da Justiça de Primeira Instância
do Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG -, 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, li de maio de 1993.
Tarcisio Henriques
Justificação: O Sindicato dos Servidores Remunerados da
Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais -
SERJIJSMIG - é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que
congrega todos os servidores da Justiça de Primeira
instância do Estado de Minas Gerais, defendendo seus
direitos e interesses. A Constituição Federal, no item III
do art. 80, estabelece que compete às entidades sindicais a
defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria,
até em questões judiciais ou administrativas.
A entidade em questão é devidamente registrada em cartório

de pessoas jurídicas desta Capital e também no Ministério do
Trabalho, o qual lhe conferiu a competente carta sindical,
com base territorial abrangendo todo o Estado de Minas
Gerais.
O SERJUSMIG tem sido incansável na batalha por melhores

condições de vida e trabalho para os abnegados servidores da
Justiça mineira. Portanto, pelos relevantes serviços que tem
prestado a esse segmento social, é justo e lógico que a
referida entidade seja declarada de utilidade pública, razão
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por que solicito o apoio dos nobres pares á aprovação deste

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

PROJETO DE LEI No 1.383193
Declara de utilidade pública a creche Escola Semente do

Amanhã - ESAL - Creche, com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a creche
Escola Semente do Amanhã - ESAL - Creche, com sede no
Município de Lavras.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1993.
Célio de Oliveira
Justificação: A Creche Escola Semente do Amanhã, com sede
no Município de Lavras, criada em outubro de 1987, é uma
entidade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade
amparar os filhos das pessoas diretamente ligadas à Escola
Superior de Agricultura de Lavras, menores de 7 anos, por
meio de abrigo, alimentação e assistência pedagógica,
médica, odontológica e social.
Declarar a utilidade pública da entidade mencionada é, sem

dúvida, medida meritória, que deverá contar, por certo, com
o indispensável apoio de todos os Deputados.
- 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 1.384193
Declara de utilidade pública o Núcleo Comunitário Central

dos Amigos de Curvelo - NUAC -, com sede no Município de
Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo

Comunitário Central dos Amigos de Curvelo - NUAC -, com sede
no Municiio de Curvelo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1993.
José Bonifácio
Justificação: O referido núcleo, nascido da transformação
da Associação de Apoio aos Moradores do Bairro Timbiras,
conforme ata anexa, vem se dedicando ao desenvolvimento das
potencialidades sociais e econômicas da comunidade de
Curvelo. O objetivo da transformação da anterior associação
no atual núcleo foi justamente o de ampliar o âmbito de ação
da entidade, antes restrito ao Bairro Timbiras, para

abranger todo o município.
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A entidade que se pretende declarar de utilidade pública
atende aos requisitos legais exigidos para tanto, motivo
pelo qual peço o apoio dos pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.385193
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de
Andrelândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima, com sede no
Município de Andrelàndia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1993.
Maria Olivia
Justificação; A Associação dos Moradores do Bairro Nossa

Senhora de Fátima, na cidade de Andrelândia, é uma entidade
sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado,
que tem por finalidade promover serviços de interesse da
comunidade, tais como melhoramento de ruas, iluminação,
redes de água e esgoto e colaborar com autoridades federais,
estaduais e municipais.
A entidade em apreço tem realizado um trabalho de
assistência social de grande alcance, pois atende
especialmente ás famílias mais carentes, com reforma de
residências, auxilio à saúde, atividades de lazer e
esportivas.
Peço, portanto, aos nobres pares que me acompanhem na

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

PROJETO DE LEI Ng 1.386/93
Declara de utilidade pública a Creche Presidente Tancredo
de Almeida Neves - Apami -, com sede no Município de Campo
Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Presidente Tancredo de Almeida Neves - Apami -, com sede no
Município de Campo Belo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1993.
Maria Olivia
Justificação; A Creche Presidente Tancredo de Almeida Neves
- Apami -, com sede na cidade de Campo Belo, é entidade
civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a
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proteção e a assistência à maternidade e à infância em
geral, velando pela saúde, pelo bem-estar e pelo atendimento
às necessidades da criança e da gestante.
A entidade, fundada em 1986, executa um trabalho de grande
alcance social na proteção da infância. Atende
preferencialmente à criança carente, como apoio à família
numerosa.
Pelo trabalho e pelo desempenho da entidade nas atividades
de assistência é que proponho seja ela declarada de
utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.387/93
Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora de

Assistência aos Necessitados - AMAN -, com sede no Municipio
de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Mantenedora de Assistência aos Necessitados - AMAN -, com
sede no Município de Alfenas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1993.
Homero Duarte
Justificação; A Associação Mantenedora de Assistência aos
Necessitados - AMAN - é uma entidade beneficente que se
destina ao desenvolvimento da comunidade local, notadamente
no que se refere aos aspectos da promoção humana, cultural e
religiosa dos habitantes daquele município. Seu estatuto
está registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas da Comarca
de Alfenas, e o atestado do Juiz de Direito comprova que a
entidade atende às exigências legais para que seja
reconhecida sua utilidade pública.
Sendo o respeito aos direitos humanos instrumento
importante para o engrandecimento do homem, o empenho do
Estado em apoiar e incentivar a solidariedade ao próximo
reverterá aos indivíduos na forma do alcance do exercício
pleno da cidadania.
Isso posto, por se evidenciar o caráter de utilidade

pública da entidade, é justa a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI Ng 1.388193
Declara de utilidade pública o Grupo de Estudos e

Assistência Kardecista, com sede no Município de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Estudos e Assistência kardecista, com sede no Município de
Guanhães.



256

Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 11 de maio de 1993.
Homero Duarte
Justificação: O Grupo de Estudos e Assistência Kardeclsta é
uma entidade beneficente que se destina ao desenvolvimento
da comunidade local, notadamente no que se refere aos
aspectos da promoção humana, cultural e religiosa dos
habitantes daquele município. Seu estatuto está registrado
no Cartório de Pessoas Jurídicas da comarca, e o atestado
anexo, do Juiz de Direito, comprova o atendimento às
exigências legais para reconhecimento da utilidade pública
de entidades.
Sendo o respeito ao direito humano instrumento importante
para o engrandecimento do homem, o empenho do Estado em
apoiar e incentivar a solidariedade ao próximo significará
para os indivíduos o alcance do exercido pleno da
cidadania.
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública da
entidade, espero o apoio dos pares á aprovação deste
projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 196, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.389/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

de Santa Cruz, com sede no Município de Jacui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento de Santa Cruz, 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, 11 de maio de 1993
Cóssimo Freitas
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento de Santa Cruz

objetiva cuidar dos interesses comuns dos moradores do
Bairro Santa Cruz e adjacências, visando ao seu crescimento
social e económico.
A entidade em apreço rege-se por estatuto próprio e
funciona há mais de dois anos, com diretoria composta por
pessoas idóneas, que não recebem remuneração pelos cargos
que ocupam, atendendo, portanto, aos requisitos exigidos por
lei para a declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art 195, c/c o art. 104. Inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.390/93
Declara de utilidade pública a Sociedade Organizada a

Serviço da Vila Diamantina, com sede no Município de Jacui.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Organizada a Serviço da Vila Diamantina, com sede no
Município de Jacui.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.
Art 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, li de maio de 1993.
Cõssimo Freitas
Justificação; A Sociedade Organizada a Serviço da Vila
Diamantina é uma entidade civil sem fins lucrativos e foi
constituída para a promoção de atividades econômicas,
culturais e desportivas em Vila Diamantina, visando ao bem-
estar e ao lazer da comunidade, bem como à melhoria do
convívio entre seus moradores.
Propomos que a referida entidade seja declarada de
utilidade pública, acreditando no apoio de nossos pares á
a provação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.391/93
Declara de utilidade pública a Fundação Espírita Irmão

Glacus, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Espírita Irmão Glacus, com sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
ArU 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: Fundada em 23/5/90, a Fundação Espírita Irmão
Glacus é uma entidade de caráter filantrópico, cujos
associados trabalham para levar aos mais carentes conforto
material e espiritual.
A documentação da entidade atende ás exigências legais para
torná-la de utilidade pública, medida que representa um
justo reconhecimento ao trabalho que ela tem desenvolvido em
prol daqueles que mais precisam de ajuda.
- 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 1.392/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçónica Mestre Rangel
ng 61, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Mestre Rangel ng 61, com sede no Município de
Divinõpol is.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1993-
Wanderley Ávila
Justificação: Fundada em 2/4/77, a Loja Maçônica Mestre

Rangel ng 61 é uma entidade de caráter filantrópico, que tem
por objetivos o aperfeiçoamento moral e Intelectual da
humanidade, a prática da justiça e do amor ao próximo,
visando à maior integração do homem na sociedade.
A documentação da entidade atende às exigências legais para
torná-la de utilidade pública, o que representaria o justo
reconhecimento pelo trabalho por ela desenvolvido.
- 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 1.393193
Altera a Lei nQ 10.154, de 25 de abril de 1990.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O art. lQ da Lei ng 10.154, de 25 de abril de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação: "Fica de-
clarada de utilidade pública a Associação Assistencial e
Promocional da Pastoral da Oração de Viçosa, com sede na
cidade de Viçosa.".
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 3Q  Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1993-
Roberto Amaral
Justificação: A Associação Assistencial e Promocional da
Pastoral da Oração de Viçosa é a sucessora daFundação
Assistencial e Promocional da Oração de Viçosa, já declarada
de utilidade pública pela Lei nQ 10.154, de 25/4/90.
Por sugestão do Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS
-, visando ao registro da entidade no referido conselho,
realizou-se assembléia geral extraordinária na qual se
alterou o nome da fundação.
Assim sendo, o presente projeto de lei se faz necessário

para que seja corrigido o nome da fundação.
- 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 4.294/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja

formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que
as obras de encascalhamento a serem executadas entre o
Município de São Francisco e a localidade de Granja
Primavera se estendam até a ponte sobre o rio Pardo. (- A
Comissão de Administração Pública.)
No 4.295/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Bello Horizonte ng 1, com sede nesta Capital, pela
passagem do seu 96Q aniversário de existência. (- A Comissão
de Educação.
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r4g 4.296/93. do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas ã adoção
de medidas para a instalação de um telefone público no Baixo
de Muquém, no Município de Carvalhos. (- A Comissão de
Administração Pública-)
Ng 4.297/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à adoção
de medidas para a cessão de aparelhagem técnica de repetidor
de sinais de TV ao Município de Carvalhos- (- A Comissão de
Educação.)
NQ 4.298/93. do Deputado Wilson Pires, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à adoção de medidas, junto ao DER-MO,
para que se patrolem as estradas do Município de limburatiba.
(- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 4299/93, do Deputado Wilson Pires, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Fazenda com vistas a viabilização de convênio com o Estado
do Espirito Santo, estabelecendo regime especial para a
movimentação de leite "in natura". N A Comissão de
Agropecuária.
Ng 4.300/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Prefeito de Belo Horizonte com vistas à
construção de um crematório nesta capital, a ser mantido
pelo poder público ou por empresas interessadas, em regime
de concessão ou de permissão
Ng 4-301/93. do Deputado Roberto Luiz Soares, solicitando
se consigne na ata dos trabalhos do dia voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Elio Moreira dos Santos, ex-Prefeito do
Município de Santa Bárbara, ocorridc em Brasília, em
21/4/93- (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
Ng 4.302/93, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
envie a esta Casa projeto de lei criando a Região de
Desenvolvimento do Vale do Rio Doce, nos termos do 7g do
art. 18 das Disposições Transitórias da Constituição
mineira. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)
Ng 4-303/93. do Deputado Jaime Martins, solicitando se
consignem nos anais da Assembléia votos de congratulações
com a nova diretoria do CEPO, na pessoa do jornalista João
Bosco Martins Sales, que assumiu a Presidência da entidade,
e com o jornalista Manoel Fagundes Murta, que encerrou seu
mandato na mesma Presidência. (- A Comissão de Educação.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila, Dilzon Melo, Márcio Miranda, Roberto Amaral
e Agostinho Patrus, Líder do SRD (2).

Oradores Inscritos
- As Deputadas Maria José Hauelsen e Maria Olivia e os
Deputados Raul Messias e Amilcar Padovani proferem dis-
cursos, que serão publicados em outra edição.

Questões de Ordem
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- Os Deputados Tarcísio Henriques e Antônio Carlos Pereira
suscitam questões de ordem, que serão publicadas em outra
edição.
O Sr. Presidente - Respondendo ao Deputado Antônio Carlos
Pereira, esta Presidência Informa que, devido à desistência
do Deputado Geraldo Rezende, que se encontrava Inscrito, fez
uso da palavra o ilustre Deputado Tarcísio Henriques.
- O Deputado Wellington de Castro suscita questão de ordem,

que será publicada em outra edição.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em
Plenário, dos Deputados Federais Zaire Rezende e Ronaldo
Per i m.

Questões de Ordem
- Os Deputados Antônio Carlos Pereira e Wilson Pires

suscitam questões de ordem, que serão publicadas em outra
edição.
- O Deputado João Batista profere discurso, que será

publicado em outra edição.
Questões de Ordem

- Os Deputados José Renato, Milton Salles, Glycon Terra
Pinto e Antônio Fuzatto suscitam questões de ordem, que
serão publicadas em outra edição-
0 Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao ilustre

Deputado que não há questão de ordem a ser respondida.
29 PARTE (ORDEM DO DIA)

lã 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 pelos Deputados
Agostinho Patrus, Líder do BRD (2) - substituição do
Deputado Paulo Carvalho pelo Deputado Anderson Adauto como
membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda á Constituição no 22/92 e
Substituição do Deputado Guálter Monteiro pelo Deputado
Ronaldo Vasconcellos como membro suplente da Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nQ 15/91 (Ciente. Cópia ás Lideranças. Designo.
Ao Departamento de Comissões.); Márcio Miranda - falecimento
do Sr. Paulo Guimarães, ocorrido em maio, em Divinõpolis;
Dilzon Meio - falecimento do Sr. Leticio Luiz Licarlão,
ocorrido em 9 de maio, em Varginha; Wanderley Ávila -
falecimento da Sra. Edite Costa, ocorrido em 9 de maio, em
Diamantina; Deputado Roberto Amaral - falecimento da Sra.
Lourdes Brant Albuquerque, ocorrido em Belo Horizonte
(Ciente. Oficie-se.).

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

Questões de Ordem
- O Deputado Antônio Carlos Pereira suscita questão de

ordem, que será publicada em outra edição.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre
Deputado que oportunamente responderá á questão de ordem.
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, gostaria de

saber se sexta-feira próxima haverá ou não audiência pública
em Montes Claros, pois preciso agendar meus compromissos.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre
Deputado que, oportunamente, responderá à questão de ordem.
- Os Deputados João Batista, Marcos Helênlo, Roberto
Carvalho e Maria Elvira suscitam questões de ordem, que
serão publicadas em outra edição.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, verifi-
cando, de plano, a inexistência de "quorum", solicito de
VExa. o encerramento da reunião.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, solicito a
VExa, que determine seja feita a chamada para recomposição
de 'quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Esta Presidência
solicita ao ilustre Deputado Roberto Carvalho, 2Q
Secretário, que proceda á chamada dos Deputados para
recomposição de "quorum'.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 11 Deputados. Por-
tanto, não há" quorum" para continuação dos nossos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e

convoca os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia
12, ás 91h30min e 201h30min, 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 REUNIÃO ESPECIAL EM QUE FOI TRANSFORMADA A 355
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DESTINADA A
COMEMORAÇÃO DOS DOIS ANOS DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO DO

CONSUMIDOR, EM 25 DE MARÇO DE 1993
Presidência do Deputado José Militão

SUMARIO: Destinação da reunião; composição da Mesa;
pronunciamento do Deputado Marcos Helênio: discurso da Ora.
Maria Lúcia Scarpelli; pronunciamento do Vereador Arnaldo
Godoy; palavras do Dr. Júlio Gutierrez; discurso da Sra.
Lúcia Pacifico Homem; pronunciamento do Dr. Nagib Cal!] El
Abras; palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - Destina-se esta
parte da reunião à comemoração dos dois anos de vigência do
Código de Defesa do Consumidor.
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Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa a rima. Sra. Dra. Maria Lúcia Scarpelli, Diretora
Executiva do PROCON-MG, representando o Sr. Prefeito Patrus
Ananias; os limos. Srs. Dr. Ronan Andrade, Delegado
Regional da SUNAB em Minas Gerais; Vereador Arnaldo Godoy,
Presidente da Comissão de Abastecimento e Defesa do
Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Dr. Júlio
Gutierrez, Diretor Executivo do PROCON-MG; Dr. Antônio
Romanelli, Corregedor do Município de Belo Horizonte; Dr.
Nagib Calí] El Abras, Presidente do Clube de Diretores
Lojistas de Minas Gerais; Lúcia Pacifico Homem, Presidente
do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais.
Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio, Presidente da

Comissão de Defesa do Consumidor desta Assembléia e autor do
requerimento que suscitou a realização desta comemoração.

Pronunciamento do Deputado Marcos Helénio
O Deputado Marcos Helênlo - Exmo. Sr. Deputado José
Militão, Presidente em exercício da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais; lima. Sra. Maria Lúcia Scarpelli,
Diretora Executiva do PROCON de Belo Horizonte e
representante do nosso companheiro Patrus Ananias, Prefeito
Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Õr. Ronan Andrade,
Delegado Regional da SUNAB em Minas Gerais; Exmo. Sr.
Vereador Arnaldo Godoy, grande companheiro do PT e
Presidente da Comissão de Abastecimento e Defesa do
Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr.
Or. Júlio Gutierrez, Diretor Executivo do PROCON de Minas
Gerais; Exmo. Sr. Or. Antônio Romanelli, Corregedor do
Município de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Dr. Nagib Calil El
Abras, Presidente do Clube de Diretores Lojistas de Belo
Horizonte; Exma. Sra. Ora, Lúcia Pacifico Homem, Presidente
do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais; Srs.
Deputados, autoridades aqui presentes, nos embates e
desafios que temos enfrentado ao longo destes dois anos de
mandato parlamentar, temos visto de maneira cristalina a
crescente importância da proteção e defesa do consumidor
como instrumento de transformação social
A medida que, para os problemas oriundos da dinâmica das
relações de consumo, são propostas, a partir das reclamações
da sociedade, soluções legais especificas e diferenciadas,
que se traduzem no reconhecimento pelo ordenamento jurídico,
do desnível entre os diversos entes da relação, o organismo
social Identifica-se com a lei e escuda-se nela para se
defender e reivindicar seus direitos, de forma
gradativamente produtiva e organizada.
Ao comemorarmos hoje os dois anos de vigência do Código de
Defesa do Consumidor, queremos prestar nossa homenagem á
sociedade brasileira, por sua incessante e intransigente
luta em prol do respeito aos direitos do consumidor. A
conquista que representa a edição de uma lei que
efetivamente protege o consumidor, reconhecido como o elo
mais fraco na relação de consumo, eleva o Direito
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brasileiro, colocando-o na vanguarda da defesa dos direitos
difusos e dos interesses coletivos e individuais homogêneos.
A chegada do Código de Defesa do Consumidor, precedida de
inéditos dispositivos incluídos em nossa Constituição
Federal, veio abrir novos horizontes para o cidadão bra-
sileiro e, como bem lembra Silveira Lenzi, estabeleceu o
marco de equiparação à modernidade nessa matéria.
Sabemos, contudo, que o novo código não veio à luz para
remediar miraculosamente todos os males decorrentes da
relação de consumo. A tutela legal do consumidor só se
investe de valor quando devidamente respaldada pela ação
deste.
Neste ponto, é importante salientar que, muito mais que
estabelecer inovações jurídicas, notadamente no campo do
Direito Civil, Penal e Processual Civil, a lei ora come-
morada trouxe, embutidos em si, mecanismos que têm permitido
a construção de uma nova cultura de consumo, orientada para
a criação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.
Notamos, nestes dois anos, coincidentes com os de nossa
atuação á frente da Comissão de Defesa do Consumidor desta
Casa, que significativos avanços foram conquistados. No
entanto, percebemos também que existe ainda um longo caminho
a ser trilhado, no qual não faltarão as mais duras batalhas.
Entre os principais objetivos que temos, podemos destacar

as atividades em favor de maior equilíbrio na fixação e nos
aumentos das mensalidades escolares; da moralização das
previdências privadas; do respeito quanto aos pesos e
medidas dos produtos; do aperfeiçoamento dos serviços
públicos, especialmente os de água, esgoto e energia
elétrica; da moralização das licitações públicas; da
redefinição de critérios na escolha do material didático
adotado nas escolas; de maior fiscalização dos consórcios;
da restrição dos cadastros de consumidores e da contínua
exigência de qualidade nos produtos e serviços.
Devemos ainda ampliar o leque de órgãos e instituições
voltados para a proteção e defesa do consumidor, com a
intensificação da implantação dos Procons municipais e a
criação de um serviço de atendimento ao consumidor nesta
Assembléia.
Temos visto que a aplicação da lei de defesa do consumidor
revela cada vez mais a inteligência do legislador, com seu
caráter educativo e preventivo. Não vimos a "indústria da
queixa', temida pelos empresários, mas observamos um
saudável crescimento do respeito ao consumidor. Esperamos
que a evolução verificada até aqui continue, no rumo dos
objetivos idealizados.
Comemoramos estes dois anos de vigência do Código de Defesa

do Consumidor sob os melhores auspicios, manifestando nossa
crença inabalável na luta pelos direitos do cidadão
brasileiro e deixando patente a inarredável opção de
combatividade assumida por nosso mandato nesse sentido e
concretizada, especialmente, na atuação que, em conjunto com
os colegas Deputados João Marques, Maria Olívia, Márcio
Miranda e Glycon Terra Pinto, procuramos desenvolver na
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Comissão de Defesa do Consumidor desta Assembléia. Que
avancemos ainda mais nos anos que hão de vir.
Espero que esta Assembléia, Que promoveu a elaboração de

uma cartilha bastante didática sobre a defesa do consumidor,
orientando, inclusive, as crianças, possa reeditá-la,
distribuindo-a nas escolas, nas associações de bairros e nos
sindicatos, difundindo, cada vez mais, os direitos dos
consumidores. Muito obrigado!

Discurso da Dra. Maria Lúcia Scarpelli
A Dra. Maria Lúcia Scarpelli t - Exmos. Srs. Deputado José
Militão, Presidente em exercício da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais; Deputado Marcos Helênio, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa;
Vereador Arnaldo Godoy, Presidente da Comissão de
Abastecimento e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de
Belo Horizonte; Dr. Ronan Andrade, Delegado Regional da
SUNAB; Ilmos. Srs. Dr. Júlio Gutierrez, Diretor Executivo do
PROCON'MG; Or. Antônio Romanelli, Corregedor do Município de
Belo Horizonte; Dr. Nagib Kalil El Abras, Presidente do
Clube dos Diretores Lojistas de Minas Gerais; Dra. Lúcia
Pacifico Homem. Presidente do Movimento das Donas de Casa de
Minas Gerais; Srs. Deputados presentes, senhoras e senhores,
a data de 11 de março representa uma vitória para o povo
brasileiro, por marcar o 2g ano de vigência do Código de
Defesa do Consumidor. Em 15 de março comemora-se o Dia
Mundial do Consumidor.
Durante os dois anos de vigência do código, trabalhamos
para equilibrar as relações de consumo e para educar
consumidores e fornecedores de produtos e serviços. Estamos
atingindo um ponto de equilíbrio dessas relações, colocando
o Brasil no palco dos paises modernos, visto que a lei é a
mais moderna que existe, O Brasil, com seu Código de Defesa
do Consumidor, está se tornando motivo de estudo em outros
países, principalmente na América Latina.
Entretanto, o que conseguimos ainda é muito pouco.
comparado ao fato de que poucos municípios têm uma unidade
do PROCON em sua sede.
Minas Gerais tem 753 municípios, e somente 23 municípios

têm unidades do PROCON instaladas. Então, é possível fazer-
se uma reflexão muito profunda, a respeito do motivo desse
receio de se criarem unidades do PROCON nos municípios,
quando hoje o papel do PROCON é um papel moderno, que visa
ao equilíbrio das relações de consumo e ao direito de
cidadania do indivíduo. A defesa do consumidor é direito de
cidadania. E direito do consumidor ser ouvido em suas
reclamações e ter acesso a produtos de boa qualidade.
Infelizmente, alguns municípios ainda não têm PRDCON por
falta de interesse político-
Prezados Deputados, apelo aos senhores e a todos desta Casa

que intensifiquem os movimentos nos municípios para que o
PROCON seja criado. E por meio desse órgão que o cidadão vai
manifestar sua insatisfação quando se sentir lesado.
Um outro desafio que aparece para todos nós é ofato de as

classes menos favorecidas não conhecerem a lei. E exatamente
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ali que as grandes lesões ocorrem. Precisamos tirar as leis
do ambiente jurídico e levá-las para o conhecimento público,
numa linguagem fácil e acessível. A Assembléia tem um papel
muito importante, colaborando por meio da distribuição de
cartilhas e ministrando palestras dirigidas à população em
geral. Ternos que treinar lideranças comunitárias, políticas
e sindicais. A lei não é patrimônio de quem tem o
conhecimento legal. Temos que divulgar esse conhecimento.
Temos que educar o consumidor orientando-o, mostrando-lhe os
seus direitos. A lei não deve ser usada de forma distorcida,
de modo a favorecer apenas um lado. O PROCON entende que não
pode ter uma postura paternalista, porque, com isso, estará
atrasando o desenvolvimento das pessoas. Queremos que toda a
sociedade caminhe junta, consumidores e fornecedores lado a
lado. Dessa forma, estaremos tornando o Brasil um pais mais
decente e em que seja mais fácil se viver.
Agradeço a oportunidade de estar aqui e parabenizo a

Assembléia por se preocupar com esse tema, que é o da defesa
do consumidor. E exatamente ai que as lesões ocorrem e é
exatamente ai que está o direito de cidadania. Muito
obrigada.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Vereador Arnaldo Godoy,
Presidente da Comissão de Abastecimento e Defesa do
Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Pronunciamento do Vereador Arnaldo Godoy
O Vereador Arnaldo Godo y' - Vou dispensar as formalidades

dos cumprimentos. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é
que estamos falando de defesa do consumidor, e o Pais está
numa crise tão profunda que, se não for alterada a política
econômico-social, em breve teremos uma ausência de consumo.
Vinte por cento da população consome 80% do Produto Interno
Bruto; 53% da população ganha, no máximo até dois salários
mínimos; 44% da população miserável da América Latina está
localizada no Brasil. isso é um alerta para nós todos. O
direito do consumidor pressupõe que algo tem que ser feito
na distribuição de renda e na distribuição de renda e na
distribuição de terras, por meio da reforma agrária.
Precisamos ter uma política que atenda a essa maioria
marginalizada.
Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: a
democracia pressupõe acesso a informações. O consumidor que
não tiver conhecimento dos seus direitos não vai
reivindicar. Teríamos que ter sempre alguém tutelando esse
consumidor, para que seus direitos fossem respeitados. O
nosso interesse é que o consumidor, por si só, organizado em
uma associação, venha defender seus direitos com suas
próprias pernas.
Cidadania envolve vários setores, quais sejam, consumo,
habitação, alimentação, saúde, etc. Hoje, tratamos do
consumidor. Creio que, assim como a questão do meio
ambiente, que hoje passou a ser incorporada a todas as
políticas como condição da qualidade de vida, ou como as
questões da AIDS e da fome, a questão dos direitos do
consumidor deve ser incorporada às políticas, para que
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possamos fazer um trabalho educativo e preventivo. O PROCON
não pode se ater apenas a questões curativas. Juntamente com
as Assembléias, com as Câmaras, com as escolas, enfim, com
todas as instituições, temos que fazer um trabalho de
educaçãodo consumidor.
Não sei se estarei rompendo um protocolo, mas peço ao
Presidente José Militão que leia uni edital da Vila de
Catimbau, Província de Minas Gerais, 4/3/1868, primeira
legislação a respeito dos direitos do consumidor. Não sei se
o Presidente poderia ler isso para a gente, mas, se puder,
prestem atenção, porque é bastante curioso.
O Sr. Presidente - Perfeitamente. (-Lê:)

"EDITAL"
Faço saber aos povos desta minha vara que no dia lQ do mês

que vem, sahirei em triunpho da correcção, aferindo aos
pesos de todos, bem como as respectivas. 1.) Ficam
prohibidos todos os regos. Aquelles que não mandaram tapar
os que tiver, bem como todos os buracos, serão multados em
20$000.
2.) Nenhum animal de ordem das cabras poderá roer pelo

vizindário. 3.) Nenhum negociante ou taverneiro, ainda mesmo
Coronel da Guarda Nacional, poderá vender farinha em cuia,
que é ladroeira. Multa de 20$000. 4.) Negro sem bilhete,
tarde da noite na rua, é ladrão. Multa no senhor de 6$000.
5.) Todo indivíduo de raça canina, sem coileir, bola nelle,
nem que seja daquelles de pello amarellado. 6.) E prohlbida
a venda de leite com água, ou água com leite, porque
prejudica o negócio de minha dona e quebrarei a cuia do
vendilhão.
7.) Boi ou vaca deitada na rua de noite, sem lanterna nos

chifres para que os andantes as vejam de longe. Multa de
5$000.
8.) Cantadores de modinhas desafinados a alta hora da
noite, na porta das mulheres, cadeia de manhã, porque não
quero destes desaforos no meu distrito.
9.) Mulher que anda na rua de noite toda se requebrando
leva cabeça raspada e mel dúzia de bolos, para evitar
desaforos de certos maridos que andam de rixa com as
mulheres.
lo.) Toda omissão omitida nesta postura será resolvida cá

de meu modo.
E para que não digam que não sabiam, mando afixar este
Edital, e mais outro na porta da frente e de trás do
boticário que é lugar onde se fala da vida alheia-
a) Antônio Pires Noronha Franco, Fiscal da Vila de

Cat i mbau.
Província de Minas Gerais, em 4 de março de 1868."

- Publicado de acordo com o texto original.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Or. Júlio Gutierrez,
Diretor Executivo do PROCON de Minas Gerais.

Palavras do Or. Júlio Gutierrez
O Or. Júlio Gutierrez - Eminente Deputado José Militão,
membros da Mesa, eminentes Deputados aqui presentes, nesta
data em que se está comemorando o aniversário da entrada em
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vigor do Código de Defesa do Consumidor, os meus parabéns
não vão para o referido código, vez que o mesmo já estava de
parabéns antes até da sua entrada em vigor, porque é um dos
melhores estatutos legislativos de defesa do consumidor do
mundo. O nosso Código de Defesa do Consumidor serve de
exemplo para o mundo inteiro. Ele está sendo copiado e é
um produto de exportação, um grande produto legislativo do
Brasil
Os meus parabéns vão para as pessoas que, solitária e
heroicamente, estão levantando a bandeira do consumidor por
esse Brasil afora. Em Minas Gerais, por exemplo, existem
mais de 700 municípios, e apenas pouco mais de duas dezenas
desses municípios possuem PROCON. A essa situação aplica-se
muito bem aquela frase: "Nunca tantos deveram tanto a tão
poucos'. São muito poucas pessoas atuando na defesa do
consumidor e, por isso, aproveito o presente momento para
pedir aos Srs. Deputados que incentivem, nos seus
municípios, nas suas regiões, a criação do PROCON municipal.
Temos, no PROCON estadual. projeto de lei que versa sobre o
tema, e basta colocá-lo em votação nas câmaras municipais. O
PROCON municipal é a coisa mais fácil de ser criada
O que não podemos mais é deixar o consumidor desprotegido.
Precisamos do apoio de toda a sociedade, porque, sozinhos,
não conseguiremos fazer nada. Gostaríamos de contar com o
apoio da população para a criação, nos diversos municípios,
da associação de donas de casa, aqui representada pela Sra.
Lúcia Pacífico Homem, e também para a criação do PROCON
municipal, que pode ser incentivada pela Ora. Lúcia
Scarpelli. Está nas mãos dos Srs. Deputados uma grande
parcela de responsabilidade quanto à criação do PROCON
municipal, para que, efetivamente, o Código de Defesa do
Consumidor entre em vigor- Caso contrário, poderemos ficar
indefinidamente comemorando o aniversário do código, sem
comemorar a efetiva vitória do consumidor. Esta, sim,
precisa ser comemorada e, para isso, precisamos contar com o
apoio de toda a sociedade, dos Srs. Deputados, das donas de
casa, do Ministério Público, por mim representado aqui neste
momento, para que tenhamos uma sociedade mais justa e mais
equilibrada no que se refere às relações de consumo.
Muito obrigado. Sr. Presidente, pela oportunidade que nos
foi dada, pela oportunidade que foi dada ao consumidor de
comparecer a esta Casa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Lúcia Pacifico
Homem, Presidente do Movimento das Donas de Casa de Minas
Gerais.

Discurso da Sra. Lúcia Pacifico Homem
A Sra. Lúcia Pacifico Homem* - Sr. Presidente da Mesa, meu
amigo Deputado José Militão, Sr. Presidente da Comissão de
Defesa do Consumidor, Deputado Marcos Helénio, que participa
conosco da luta em defesa do consumidor há bem tempo,
autoridades aqui presentes, componentes da Mesa. E com
grande alegria que participo , hoje, da comemoração feita
pela Assembléia Legislativa do segundo aniversário de
vigência do Código de Defesa do Consumidor. Eu digo isso com
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uma certa emoção, uma vez que defendi, na época da Cons-
tituinte, uma emenda popular com mais de 230 mil
assinaturas, cuja bandeira foi levantada em Minas Gerais.
pelo Movimento das Donas de Casa. Essas assinaturas foram
recolhidas nas diversas capitais, e a referida emenda deu
origem ao Código de Defesa do Consumidor.
Então, hoje é um dia bastante significativo Hoje, o
Código de Defesa do Consumidor é uma realidade. Como
disseram as pessoas que me antecederam, é, sem dúvida, uma
das melhores leis de defesa do consumidor do mundo. Pegou-se
o que havia de melhor nas diversas legislações de vários
países, inclusive do Primeiro Mundo, e se fez essa lei
maior, que veio dar ao consumidor o direito ao pleno
exercício da sua cidadania.
Durante o mês de março, desde o dia 11, estamos batalhando

pela informação do conteúdo do código á população. Numa ação
conjunta do PRDCON de Belo Horizonte, juntamente com o
Movimento das Donas de Casa e de todos os órgãos de defesa
do consumidor, estivemos na Praça 7, do dia li ao dia 15,
ouvindo a população, recebendo queixas, informando,
democratizando os órgãos de defesa do consumidor. No dia 15,
Dia Mundial do Direito do Consumidor, o Movimento das Donas
de Casa organizou, no saguão principal da Prefeitura, com
aquiescência do Prefeito Patrus Ananias, uma exposição, que
tem tudo a ver como Código de Defesa do Consumidor: "Diga
não ao desperdício. E hora de reciclar'. Ali nós continuamos
a coletar assinaturas para regulamentação do código de
Defesa do Consumidor. Em muitos artigos ele é auto-
aplicável, mas falta ainda a regulamentação plena do código.
A partir da semana que vem, pela informação que tive do
Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, através da
Prof Elisa Martins, esse assunto estará em pauta na Câmara
dos Deputados. Nós enviaremos as mais de 10 mil assinaturas
recolhidas do dia 11 ao dia 19. E ainda estamos recolhendo,
até o dia 7, segunda-feira. Eu pediria aos nobres
companheiros da Mesa, aos Deputados e às pessoas presentes
que assinassem esse abaixo-assinado, para que ele seja cada
vez mais "engrossado". Pediria também ao Presidente da Mesa
e ao Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor que de-
terminassem a fixação, em diversos locais da Assembléia,
desse nosso cartaz com os direitos do consumidor. Darei um
cartaz, de presente, a cada um dos membros da Mesa.
Quanto à cartilha da vitória do consumidor, reforçaríamos o
pedido de que ela fosse reproduzida, para servir de
instrumento nas nossas palestras e nos debates nas escolas.
Enquanto professora, com mais de 30 anos de magistério, acho
que é muito mais fácil criar, no consumidor mirim, no
estudante, o hábito de defender seu direito de consumidor,
que nada mais é que seu direito de cidadania, do que, de-
pois, a gente reeducar hábitos. E lógico que também temos de
fazer essa reeducação e a formação de uma consciência
critica do consumidor, para que ele tenha um comportamento
adequado na hora da compra do produto e do pagamento de



269

serviços- Mas, nas escolas, também faremos um trabalho da
maior importância, formal ou informalmente.
Assim, pediria mais uma vez todo empenho dos senhores. Nós
não pudemos distribuir na praça essa cartilha do consumidor,
embora a Maria Lúcia tenha apresentado as "dicas do
consumidor", usando os personagens do Ziraldo, o que ficou
bastante interessante. Mas a cartilha, por ser colorida,
talvez exerça uma atração maior sobre a criança de baixa

idade.
Eu pediria mais uma vez â minha colega Maria do Carmo que
trouxesse a nossa prancheta, para que os nossos Deputados e
as pessoas aqui presentes, que formam a Mesa, pudessem
assinar conosco o documento, a fim de de o enviarmos ao
Congresso Nacional. Muito obrigada.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Nagib Calil El
Abras, Presidente do Clube dos Diretores Lojistas de Minas

Gerais.
Pronunciamento do Or. Nagib Calil El Abras

O Dr. Nagib Calil El Abras - Exmo. Sr. Deputado José
Militão. Presidente desta Mesa, demais autoridades, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, queremos, em nome do CDLBH,
agradecer o convite a nós formulado para aqui comparecermos
e dizer da nossa alegria em compartilhar deste evento, uma
vez que o CDL de Belo Horizonte foi uma das entidades que
mais lutou para a aprovação do Código de Defesa do
Consumidor.
Tanto é verdade que, em março de 1991, quando da sua
entrada em vigor, realizamos um seminário sobre o novo
código, com a presença de juristas de renome nacional, de
todas as entidades de defesa do consumidor, e, em especial,
de diversos Deputados desta Casa Legislativa. Naquela
oportunidade, distribuímos 10 mil cartilhas sobre o novo
código- Talvez tenhamos sido uma das primeiras entidades a
fazer essa cartilha em linguagem de fácil acesso ao
consumidor e que foi também distribuída pelo PROCON-MG.
Esta cartilha foi posteriormente reproduzida com nossa
autorização por dezenas de outros CDLs, chegando a sua
tiragem ao número aproximado de 500 mil cartilhas- Na
verdade, é um número pequeno, mas foi um começo.
Queremos dizer também que o CDL de Belo Horizonte, há mais

de 10 anos, vem servindo de mediador de eventuais problemas
entre o lojista e o consumidor. Esse fato nos deu um bom
"handicap" para a criação do SEACDN em 1987, posteriormente
transformado no DEACON, após a aprovação do Código do
Consumidor. Hoje o DEACON possui convénio com o PROCON-MG,
com a Associação das Donas de Casa e com a Coordenadoria de
Defesa do Consumidor do Estado de Minas Gerais, de onde nos
são encaminhados os problemas com os lojistas, cujo índice
de soluções favoráveis aos consumidores está na casa de mais

de 90%.
Finalmente, parodiando o titulo de nossa cartilha,
"Consumidore Lojista Estão no Mesmo Barco", quero dizer que
o CDL está no mesmo barco dos senhores, no qual procuramos



270

remar a favor do código e em benefício do maior patrimônio
do lojista, que é o consumidor. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Srs. convidados, Srs. Deputados, na
sociedade atual, predomina o binômio produção-consumo, que
determina, em última análise, os rumos da economia e os
próprios caminhos da civilização.
No Brasil, os desequilibrios estruturais das relações
sociais de produção receberam tratamento adequado na
legislação trabalhista. Por ela, foi aberto o canal de
harmonização dos interesses do capital com os interesses do
trabalho, oferecendo-se proteção ao trabalhador, que se
presume a parte mais fraca.
Foi, entretanto, necessário que chegássemos à última década
deste século para vermos consolidadas as leis sobre as
relações de consumo.
Eis por que a Casa atribui máxima importância à data em que

o Código do Consumidor começou a vigorar, dedicando uma
reunião especial à rememoração do fato. Pode-se dizer que
essa data marca o inicio do processo de formação de uma nova
mentalidade, tanto por parte de fornecedores como de
compradores. Estes últimos, tendo reconhecidos pela norma os
seus direitos, mobilizaram-se para vê-]os respeitados. Os
primeiros, na medida em que se fizeram cientes das novas
realidades, cuidaram de desenvolver programas de aprimora-
mento da qualidade de produtos e de serviços, para oferecer
resposta às demandas provocadas pela lei.
Juridicamente, o Código do Consumidor trouxe inovações
notáveis e até mesmo ousadas, como, por exemplo, a
possibilidade de anulação de cláusulas abusivas, a
desconsideração da personalidade jurídica e a inversão do
ónus da prova, criações legais que limitaram a supremacia do
fornecedor, instaurando o equilíbrio nas relações de
consumo.
Todavia, o maior beneficio da Lei nQ 8.078 foi, sem sombra

de dúvida, conscientizar os consumidores de seus direitos,
levando-os a reivindicá-los. Em contrapartida, a indústria e
o comércio, Bancos e empresas prestadoras de serviços e até
mesmo entidades da administração pública passaram a adotar
uma atitude de maior respeito com relação às respectivas
clientelas.
Já na primeira hora, em consonância com seu projeto de

estreitar os vínculos com a sociedade, o Legislativo mineiro
colocou-se na vanguarda para a criação dessa nova
consciência.
Cabe aqui ressaltar o trabalho incansável da Comissão de
Defesa do Consumidor, que procurou levar a todas as parcelas
da população o conhecimento dos seus direitos e dos
instrumentos para torná-los efetivos.
Em 12/11/91, a Casa lançava a "Cartilha do Consumidor", em

que a arte do cartunista Ziraldo se aliava a um texto fácil,
capaz de atingir todos os mineiros. A partir dessa
iniciativa, os debates com a sociedade se intensificaram.
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Recentemente, o sistema "Assembléia on une foi colocado à
disposição dos consumidores das diversas regiões do Estado.
Apesar disso, a Assembléia reconhece que ainda há muito o
que fazer. A regulamentação do código até hoje não foi
sancionada. O número de reclamações aos PRDCONs continua
grande.
Contudo, o parlamento mineiro reconhece também que pode

exibir, com legitimo orgulho, extensa e significativa folha
de serviços prestados ao consumidor mineiro. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.) -
ATA DA 201a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 29 DE ABRIL DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, no 2g
turno, do Projeto de Lei ng 1.251/93; aprovação, na forma do
vencido no lg turno - Palavras do Sr. Presidente -
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.322/93;
apresentação da Emenda no 1; encerramento da discussão;
aprovação; votação da Emenda ng 1; rejeição - Discussão e
votação de pareceres de redação final: Parecer de Redação
Final do Projeto de Resolução nQ 1.223/93; aprovação -
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 1.334/93;
discurso da Deputada Maria Elvira; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 91h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo
Alolse - 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 -
Clêuber Carneiro - Cãssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo
Brás - 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 - João Batista -
João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helénio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton SalIes -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires-
0 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. 4 PARTE
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Ata
- O Deputado Ibraflim Jacob, 2Q-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.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Tendo em vista a relevância da matéria
constante na pauta, a Presidência vai suspender a reunião
por 15 minutos, para aguardar a remessa dos referidos
projetos pelo Departamento de Comissões. Estão suspensos os
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei flQ 1.251/93, do

Governador do Estado que dispõe sobre o Gabinete Militar do
Governador do Estado dá outras providências. 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.)

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que
faz retirar da pauta o Projeto de Lei nQ 1.318/93, uma vez
que este ainda não atende aos pressupostos regimentais para
a sua apreciação.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei flQ 1.322/93, do

Governador do Estado, que cria o quadro especifico de cargos
de provimento efetivo do Sistema Unico de Saúde do Estado de
Minas Gerais 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.
- Vem à Mesa:

EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.322193
Dê-se a seguinte redação ao f 2Q do art. lQ:
Art. 1Q - ................................................
f 2o - O valor do adicional ora instituído corresponde à

diferença entre o posicionamento do servidor no Quadro
Permanente do Estado e seu posicionamento na tabela de que
trata o Anexo II, na forma desta lei.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 1993.
Ibrahim Jacob
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.
Durante a fase de discussão, foi apresentada ao projeto
emenda do Deputado Ibrahim Jacob, que recebeu o nQ 1,
assinada pela maioria dos Lideres das bancadas com assento
nesta Casa. Nos termos que dispõe o 4Q do art. 196 do
Regimento Interno, a Presidência vai submeter a emenda a
votação. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda no 1, do Deputado tbrahim
Jacob. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Rejeitada a emenda. Está, portanto,
aprovado o Projeto de Lei ng 1.322/93, na forma do vencido
no lg turno. A Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de redação final do Projeto de
Resolução ng 1.223/93. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão- Em votação, o
parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A promulgação.
Parecer de redação final do Projeto de Lei ng 1.334/93, de

autoria do Governador do Estado. Em discussão, o parecer. N
Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Para encaminhar a votação, com a palavra, a
Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira' - Sr. Presidente, Deputado José
Ferraz, companheiros Deputados, queria inicialmente dizer
que sou favorável ao parecer de redação final do nosso
Projeto SOMMA, tão esperado por todos nós, tendo em vista a
necessidade que os municípios mineiros têm de programas de
financiamentos para saneamento básico, iluminação e
pavimentação urbana.
Neste instante, queria dizer duas coisas: a primeira é que,
na semana passada, tivemos o prazer e a honra de estar na
cidade de Aracaju, no Nordeste brasileiro, numa rápida
viagem de 28 horas, para fazermos uma palestra durante o 12Q
Congresso Brasileiro de Relações Públicas, que teve como
patrono o Senador Albano Franco, o qual abriu o encontro no
Restaurante Augustus.
No segundo dia, falamos sobre o desenvolvimento do meio
ambiente e, inclusive, apresentamos e discutimos, por meio
do material visual que foi distribuido, o famoso Código de
Nairobi, que é um código internacional sobre o meio ambiente
e que está sendo publicado em todo o mundo, em vários
idiomas, e, inclusive, já encaminhamos um exemplar para o
Departamento de Pesquisa e Biblioteca desta Casa. Lá, recebi
um material do Ministéio do Meio Ambiente, que gostaria aqui
de divulgar e elogiar. O documento se chama "Uma Política
Moderna para o Meio Ambiente do Brasil". E um trabalho de
pulso, de vulto, um trabalho que está em português e inglês.
Portanto, serve para todos os outros países. Ficamos felizes
em ver que realmente o Brasil começa a caminhar num sentido
muito positivo, no que se refere ao cuidado com o meio
ambiente.
Estamos encaminhando esse documento às suas mãos, Sr.
Presidente, para a Biblioteca da Assembléia Legislativa,
tendo em vista que é um documento que não é fácil de se
conseguir, uma vez que ele não foi reproduzido em grande
quantidade- E apresentada a história do meio ambiente no
Brasil, quando foi criado o Ministério, o que é o IBAMA, sua
atuação, sua estrutura básica, um documento sobre os
ecossistemas brasileiros: a floresta amazónica, o pantanal,
a caatinga, o cerrado e a mata atlãntica. Ele apresenta,
ainda, um pouco sobre a Diretoria de Ecossistemas, enfim,
como funciona o IBAMA. E aqui atrás, uma série de projetos
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especiais do IBAMA, que me surpreenderam porque são em
grande quantidade, nos quais se trata da unidade de
conservação e do controle da qualidade ambiental.
Como membro da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, quero
parabenizar o IBAMA, não sã em Minas, na pessoa do Dr.
Alysson, mas o I8AMA em nível nacional, através do
Ministério do Meio Ambiente, pelo trabalho que está
realizando. Passo ás suas mãos, Sr. Presidente, este
documento, que é uma beleza de documento. Realmente, é uma
surpresa encontrarmos uma peça como esta.
O segundo assunto que me traz a esta tribuna, Sr.
Presidente, é que estamos realizando, esta semana, em Belo
Horizonte, o lQ Congresso Internacional e Nacional da
Organização Humanitária Empresas sem Fronteiras, que tem á
sua frente uma advogada mineira de grande valor, que é a
Ora. Silvia Hauad. Para quem não a conhece, a Ora. Silvia
foi a Presidente da Associação das Mulheres de Carreira
Jurídica, em nível nacional, e é ex-Presidente do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher. E a Dra. Sílvia preparou um
programa científico de excelente nível, que começou esta
semana, na segunda-feira, e que hoje continua. Inclusive,
terei o prazer de participar, na parte da tarde, como
debatedora, de uma parte do programa. Nosso debate vai ser
"A Deficiência do Sistema Educacional", de 14h30mln às 16
horas, O Presidente da Mesa vai ser o ex-Reitor da IJFMG,
Prof. Cid Velloso. O expositor será o Sr. Nadjone Najale,
que vem de São Paulo, e, como debatedores, Neusa Canabarro,
primeira-dama do Rio Grande do Sul, e esta Deputada.
Gostaria de cumprimentar, de público, a Dra. Silvia Hauad,
pela realização, e dizer que nós, pessoalmente,
institucionalmente, demos total apoio a esse evento, assim
como o Deputado Bené Guedes, a quem eu queria agradecer e
dizer que, realmente, é um evento que merece o aplauso desta
Casa e de todo o povo de Minas Gerais.
No mais, Sr. Presidente, também queria informar que hoje,
no SESI, está sendo realizada a formatura do Programa de
Alfabetização de Adultos. E um trabalho importantíssimo.
Todo mundo sabe que, depois que a Fundação Educar morreu, o
problema da alfabetização de adultos está muito sério no
Brasil, está sem pai nem mãe. O ensino supletivo, como
alguns defendem, não tem nada que ver com a alfabetização de
adultos. O SESI mergulhou de cabeça no trabalho, e eu
gostaria de cumprimentar o Dr. José Alencar Gomes da Silva,
pelo trabalho que está realizando nessa área. Hoje, às 17
horas, no Centro cultural Nansen Araújo, estará acontecendo
a formatura dessa turma, que mostra a preocupação dos homens
da indústria de Minas Gerais com a alfabetização de adultos.
Muito obrigada, Sr. Presidente,

- Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. Os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
A Sansão.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, 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. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.226193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.226/93. do Deputado Reinaldo Lima,
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos
Empregados do Sistema de Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente
do Estado de Minas Gerais - ASSECT -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Publicado em 19/2/93, 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
A documentação juntada ao processo comprova que a entidade

em apreço atende às exigências da Lei ng 5-830, de 1971, que
contém os requisitos para a declaração de utilidade pública.
Entretanto, para o aperfeiçoamento do projeto, ê necessário
alterar a redação do art. lg, o que fazemos por meio de
emenda.

Conclusão
Pelo exposto. concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.226/93, com a seguinte Emenda ng 1.

EMENDA Nq 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Empregados do Sistema de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente do Estado de Minas Gerais - ASSECT -, com sede no
Município de Belo Horizonte."-
Sala das Comissões, 11 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Cléuber Carneiro, Relator -
Geraldo Rezende - Reinaido Lima - Maria José Haueisen -
Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.250193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de
lei em epígrafe dispõe sobre a política estadual de apoio às
pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências.
Publicada em 9/3/93, foi a proposição distribuída a esta

comissão, para ser submetida a exame preliminar, sob os
aspectos da constitucionalidade, da juridicidade e da
legalidade, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei em tela versa sobre a política estadual de
apoio às pessoas portadoras de deficiência. Para tanto,
conceitua o que seja pessoa portadora de deficiência e
expressa objetivos e diretrizes para a execução da referida
política. Além disso, institui o plano estadual ce
apoio às pessoas portadoras de deficiência, definindo sua
periodicidade e o seu conteúdo.
A matéria se insere no âmbito da competência do Estado
membro, prevista nos incisos II e X do art. 23 e no inciso
XIV do art. 24, ambos da Constituição da República.
0 projeto ajusta-se também às disposições constitucionais
sobre a proteção e a Integração social das pessoas por-
tadoras de deficiência, notadamente quanto ao art. 227, f#
l Q e 2Q, da Constituição Federal.
Ressalte-se, por fim, que a matéria não é de iniciativa
privativa de nenhum dos Poderes do Estado, cabendo a
qualquer um dos parlamentares desta Casa a prerrogativa de
deflagrar processo legislativo relativo a ela.
Não há, desse modo, quaisquer óbices de natureza jurídica
ou constitucional que impeçam a tramitação do projeto em
questão.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.250/93.
Sala das Comissões, li de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Reinaldo Lima - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.258193

(Nova Redação nos Termos do § 2ç do Art. 138 do
Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Ivo José, tem
como propósito conceder às pessoas maiores de 65 anos de
idade isenção do pagamento de tarifas no transporte coletivo
intermunicipal
Publicada em 13/3/93, veio a proposição a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 195 c/c art. 103,
V, "a", do Regimento Interno.
Em reunião desta comissão realizada no dia 4/5/93, foi
rejeitado o parecer, elaborado pelo Deputado Clêuber
Carneiro, o qual concluía pela inconstitucionalidade da
proposição.
Dessa forma, atendendo ao disposto na norma regimental
supracitada, o Presidente designou novo Relator para a
redação de parecer, que emitimos nos presentes termos.

Fundamentação
A exploração dos serviços de transporte intermunicipal de
passageiros compete ao Estado, conforme determina o art. 10,
IX, da Carta mineira.
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Com efeito, ao Estado, na qualidade de poder concedente,
compete ditar as regras a serem cumpridas pelas empresas
privadas que exploram os serviços de que trata a proposição.
Também a Constituição Estadual, em seu art. 2Q, VII, inclui
no rol dos objetivos prioritários do Estado a plena
assistência aos idosos. Assim, na forma como se apresenta, O
projeto de lei sob comento, ao contemplar os sexagenários
como passe-livre no transporte coletivo intermunicipal,
demonstra afinidade com os disposto na norma constitucional
supramencionada.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.258/93.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Maria José Haueisen - Reinaldo Lima - Geraldo Rezende (voto
contrário) -

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.288/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Elmiro Nascimento,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de
Paracatu.
Publicada em 26/3/93, vem a matéria a esta comissão para
exame preliminar dos aspectos da constitucionalidade, da
juridicidade e da legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão é uma sociedade civil de caráter
assistencial e sem fins lucrativos, fundada em 1977 no
Município de Paracatu.
A documentação juntada ao processo comprova que os
requisitos legais para a declaração de utilidade pública
estão plenamente atendidos, não havendo, pois, óbices à
normal tramitação do projeto.
No entanto, somos levados a apresentar o Substitutivo ng 1,

abaixo transcrito, com vistas ao aperfeiçoamento técnico do
projeto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.288/93, na forma do Substitutivo ng 1.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI Hp 1.288193
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de
Paracat u.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no
Município de Paracatu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1993.
Antõnio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Reinaldo Lima - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.298/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.298/93, do Deputado Marcelo Cecé,
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Funcionários da EPAMIG de Felixlàndia - AFEF -, com sede no
Municipio de Felixlãndia.
Publicado em IQ/4/93, 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
A vista da documentação juntada ao processo, verifica-se

que a entidade em apreço atende ás exigências da Lei n
5.830. de 1971, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.298/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira. Relator -
Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Reinaldo Lima - Maria
José Haueisen.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 791/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de
Lei nQ 791/92 estabelece normas para a comercialização da
cola de sapateiro no Estado de Minas Gerais.
Aprovado no l Q turno, com a Subemenda nQ 1, desta comissão,
á Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, bem
como com a Emenda nQ 2, daquela comissão, e com as Emendas
de ngs 3, 4 e 5, desta comissão, retorna o projeto a esta
comissão para receber parecer para o 2Q turno.
Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
O consumo de tóxicos vem , há muitos anos, preocupando as

autoridades sanitárias. Mais recentemente, tem-se acentuado
o uso de produtos tóxicos de custo mais baixo.
Esses produtos, por falta de legislação que discipline sua
venda e que possibilite atuação mais rigorosa do poder
público, têm sido comercializados com facilidade, sendo
adquiridos por menores, que deles se utilizam na
impossibilidade de adquirirem drogas mais tradicionais e
mais caras, como cocaína, maconha, etc.
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São conhecidos os efeitos do uso de tais tóxicos no sistema
nervoso central, os quais levam o indivíduo a apresentar
distúrbios orgânicos e psíquicos.
Dessa forma, cremos ser de suma importância a proposição em
exame, aprimorada com as alterações introduzidas no l
turno. Temos a certeza de estar dando um passo importante
para a redução dos índices de toxicomania em nosso Estado.
Entretanto, verificamos ser inócuo o inciso VII do art. l,
tendo em vista que o inciso IV do mesmo artigo já inclui a
necessidade de que se faça constar no formulário de venda a
quantidade do produto comercializada.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2o
turno, do Projeto de Lei no 791/92, na forma do vencido no
lo turno, apresentando-lhe a Emenda no 1, abaixo transcrita.

EMENDA P1g 1
Suprima-se o inciso VII do art. l.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1993-
Jorge Hannas. Presidente - Wílson Pires. Relator - Jorge

Eduardo.
Redação do Vencido no ip turno

PROJETO DE LEI NQ 791192
Estabelece normas para a comercialização da cola de
sapateiro no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A comercialização, no atacado ou no varejo, de
cola de sapateiro que apresente produtos tóxicos em sua
composição, de éter sulfúrico, benzina, benzeno, clorofórmio
ou de substâncias similares, será precedida da emissão de
formulário numerado contendo, no mínimo, os seguintes dados:

- data e número da nota fiscal referente à venda, quando
legalmente exigida;
II - nome, endereço e números de inscrição das firmas

vendedora e compradora no CGC;
1H - nome, endereço e número da cédula de identidade do

comprador, bem como a sua inscrição no CPF, se pessoa
física;
IV - nome, forma de apresentação e quantidade do produto;
V - especificação do uso pelo consumidor;
VI - assinatura do consumidor ou de seu representante, se
pessoa jurídica;
VII - quantidade do produto adquirida pela firma vendedora,

ou produzida, se fabricante, no período.
1 - O formulário a que se refere este artigo será

emitido, nos termos de decreto, em, no mínimo, duas vias,
sendo uma destinada á firma vendedora e a outra, ao órgão
fiscalizador competente.

- A via da firma vendedora, bem como as inutilizadas,
ficarão à disposição da fiscalização por um período de 2
(dois) anos.

3 - A firma vendedora notificará o órgão fiscalizador da
inexistência da comercialização dos produtos a que se refere
esta lei, em determinado mês.
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Art. 2 - Fica proibida a venda dos produtos a que se
refere o art. lg desta lei a menores de 18 (dezoito) anos.
Art. SQ - Os estabelecimentos que fabriquem ou
comercializem os produtos de que trata esta lei afixarão,
em local visível, cópia de seu decreto regulamentador.
Art. 4Q - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o
fornecedor a:

- advertência;
II - suspensão, por período de até 30 (trinta) dias, de sua
inscrição estadual;
1H - cancelamento de sua inscrição estadual.
Art. S - Decreto do Poder Executivo estabelecerá a

competência para a fiscalização da produção e
comercialização da cola de sapateiro.
Art. So - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 207/91

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 207/91, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que declara de utilidade pública a
Federação Espirita Umbandista de Juiz de Fora, com sede no
Municipio de Juiz de Fora, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
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 Ng 207/91
Declara de utilidade pública a Federação Espirita

Umbandista de Juiz de Fora, com sede no Municipio de Juiz de
Fora -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Federação
Espirita Umbandista de Juiz de Fora, com sede no Município
de Juiz de Fora.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 4 de maio de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho, Relator -

João Batista.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

3699 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 27/4/93 pelo

Deputado Amilcar Padovani
O Deputado Amilcar Padovani - Sr Presidente, Srs.
Deputados, o conceituado jornal "Diário da Tarde", em sua
edição de ontem, 26/4/93. na página 3, publica matéria sob o
titulo Fazenda Recebe o ICMS Irregularmente, na qual são
relacionadas pelo Deputado Roberto Carvalho supostas
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irregularidades ocorridas em transações verificadas entre a
Açominas e o Tesouro Estadual.
Sendo estudioso da matéria e vendo nela um assunto de
grande importância e responsabilidade, procurei maiores
esclarecimentos junto aos setores competentes da Secretaria
da Fazenda. Fui informado, então, que é função da Secretaria
da Fazenda receber, em qualquer circunstância, de seus
devedores, importâncias que lhe forem devidas. Irregular,
prejudicial aos interesses do Estado seria o Tesouro
Estadual, o podendo, se negar a receber de um contribuinte,
com vultoso débito à época, valores significativos que de há
muito a empresa encontrava dificuldades em recolher. Além
disso, a empresa pretendia se beneficiar do mecanismo da
compensação, pois se sentia credora do Estado por incentivos
fiscais e integralização de capital, decorrentes de
autorizações legislativas visando viabilizar a implantação
da Açominas em Minas Gerais.
Em novembro de 1991, o Estado e a Açominas promoveram
intensas negociações visando estabelecer um encontro de
contas que permitisse a regularização das obrigações
reciprocas contraídas. Como primeira etapa desses
entendimentos, estabeleceu-se que a Açominas recolheria aos
cofres públicos, inicialmente, a importância de
Cr$11.149.925.763,09, o que efetivamente ocorreu, em duas
parcelas, nos dias lg e 27/11/91, através da
Superintendência Central do Tesouro, destinada à quitação de
parte de créditos tributários inscritos em divida ativa. Nos
mesmos dias em que ocorreram os pagamentos pela Açominas
foram os recursos depositados no Banco de Crédito Real de
Minas Gerais, na conta do Tesouro Estadual ng 436-6, de-
nominada EMG-Superintendência Central do Tesouro-Conta Movi-
mento. Logo, deve ser imediatamente afastada qualquer ilação
de que o Estado tenha tido algum prejuízo com a transação,
pois os recursos estavam inteiramente ao seu dispor desde o
primeiro momento, em contas bancárias regularmente
movimentadas.
Sucede que o recolhimento foi feito de forma global, do que
decorreu a necessidade de a Procuradoria Regional da Fa-
zenda/Metalúrgica, sob cuja responsabilidade está a cobrança
de tais créditos tributários, selecionar os PTAs (Processos
Tributários Administrativos) em função dos valores, para
equacioná-los ao montante global já recolhido, e emitir as
guias de arrecadação, em número de 24, cujos valores nelas
expressos, somados, perfizessem o valor tomado globalmente.
Dai a razão pela qual os recibos estipulavam datas máximas
até as quais deveria estar concluída a tramitação interna
necessária. As providências exigiram cuidadosos cálculos e
ajustes, de modo que as guias vieram a ser quitadas em data
de 28/11/91, conforme consta nos respectivos procedimentos
administrativos tributários. Obviamente, a demora nos
procedimentos internos da Procuradoria não poderia redundar
em prejuízos para o contribuinte, razão pela qual a quitação
se deu baseada no valor da UFIR vigente nas datas dos
citados adiantamentos.
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Concluídos os cálculos da Procuradoria, fixado o valor de
cada guia de arrecadação, pôde o Tesouro determinar a
quitação delas com o Imediato repasse da parcela pertencente
aos municípios. A antecipação desse repasse á data dos
adiantamentos efetuados pela empresa poderia acarretar erros
contra ou a favor dos municípios, além de contrariar a boa
técnica, já que não estava ainda estabelecido exatamente
quais créditos tributários seriam objeto de liquidação. A
mesma sistemática foi aplicada por ocasião dos recolhimentos
ocorridos em 29 e 30/9/92, tendo sido concluídos em 13/10/92
os cálculos necessários, emitidas as guias de arrecadação,
sua quitação e Imediato repasse aos municípios das parcelas
devidas.
Esta é a verdade dos fatos. O Estado agia dentro dos
limites administrativos e buscando o interesse público.
Conseguiu diminuir substancialmente o débito de um dos
maiores contribuintes do Estado. Realizou toda a
movimentação financeira dos recursos em um Banco sob seu
controle e em contas em nome do Tesouro Estadual. Nada há a
esconder, e a documentação está ao inteiro dispor dos
interessados.
Assim, Sr. Presidente, nesta comunicação, ficam cientes,
não só o Deputado Roberto Carvalho, como os demais Deputados
desta Casa, que a Secretaria da Fazenda está com toda a
documentação pertinente á matéria à disposição dos
interessados.
E o que deveria dizer e agradeço a atenção.

369,1 REUNIÃO ORDINARIA
Discurso proferido em 27/4/93 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o funcionalismo público de Minas Gerais, como
todos sabem, atravessa uma situação extremamente delicada.
Os funcionários recebem muito pouco, seus vencimentos são os
menores possíveis, não há possibilidade de sustentarem suas
famílias com o que ganham. A situação é, realmente,
extremamente delicada.
As crianças sem aula, os servidores em greve,
particularmente os da área da Secretaria da Fazenda, causam
prejuízo inestimável ao Estado de Minas Gerais. No entanto,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que está acontecendo no
Estado de Minas Gerais, particularmente contra os Deputados
desta Casa, não se justifica.
D q ue os funcionários públicos queriam e continuam querendo

dos Deputados da Assembléia Legislativa de Minas Gerais eram
duas coisas básicas. A primeira, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é o reajuste de seus vencimentos para níveis mais
dignos e a segunda, um plano salarial, uma política
salarial.
A Assembléia Legislativa, diante dessas questões, tinha
duas alternativas: a primeira seria aprovar a mensagem do
Governador, depois de longas e intermináveis negociações,
depois do diálogo, depois de tentativas inúmeras, restava-
nos a opção de aprovar a mensagem do Governador; nos ternos
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em que foi proposta, e, dessa forma, concordar com os
reajustes já feitos para os servidores e adiantados em
janeiro e fevereiro.
A segunda alternativa que tinha esta Assembléia era recusar
e derrubar a mensagem do Sr. Governador. Nesta situação,
Srs. Deputados, os servidores voltariam a receber o que
recebiam em dezembro de 1992 e teriam, certamente, que
devolver os reajustes já auferidos em janeiro e fevereiro,
porque estes foram adiantados pelo Sr. Governador, enquanto
esta Casa estava em recesso. Portanto, não restava a esta
Casa outra alternativa senão votar o projeto de lei em
março, para ratificar os reajustes dados anteriormente. Se
derrubássemos a mensagem governamental, os servidores
públicos de Minas Gerais estariam em condições inteiramente
insustentáveis, quais sejam, as de voltar a ganhar o salário
de dezembro, sendo obrigados a devolver os reajustes de
janeiro e fevereiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que o Sind-UTE tem
espalhado, no interior de Minas Gerais, com o estimulo do
Partido dos Trabalhadores, é um engano, um embuste, um ardil
preparado contra os servidores deste Estado. Digo isto
porque tenho testemunhado, pelo interior de Minas Gerais,
particularmente em minha região, o que tem acontecido. Os
servidores me procuraram, de uma forma agressiva, para dizer
que nós. 60 Deputados desta Casa, votamos contra seus
interesses. E quando eu os questionei, observei que pensavam
Que tínhamos votado contra a mensagem do Sr. Governador.
Esta é a versão que o Sind-LJTE tem passado aos servidores,
de um modo geral. Este pronunciamento, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, não é feito por causa do Sind-LJTE; ele é feito
por causa dos servidores de Minas Gerais, que estão sendo
enganados. Conhecemos os profissionais da greve, sabemos a
quem a greve faz bem e a quem ela faz mal. Os servidores
estão sendo iludidos, estão sendo enganados. Sei disso
porque, depois que esclareci o que estava acontecendo, eles
me pediram desculpas e chegaram à conclusão de que, na
realidade, estavam sendo usados.
E porque. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu não traço a
minha conduta nesta Casa dessa forma; porque eu não acho
justo, não acho ético, não acho elegante colegas de partido
estimularem os servidores a agredir os seus colegas; porque
essa agressão parte de uma versão que não tem nada a ver com
a verdade; porque esses servidores, esses pais de família,
essas crianças precisam conhecer a verdade, é que, nesta
tribuna, requeremos a V. Exa. , Sr. Presidente, não que faça
a defesa desses Deputados, mas, pelo menos, que leve a Minas
Gerais a verdade sobre o que está acontecendo e o que
aconteceu no Plenário desta Assembléia Legislativa.
O servidor de Minas Gerais precisa, além de receber

vencimentos justos, é de ver com transparência o que ocorre
neste Plenário. O servidor de Minas precisa é de conhecer a
realidade, saber quais são aqueles Deputados que estão
efetivamente do seu lado e saber que Deputados estão usando
os servidores para tirar proveito eleitoral no futuro. E é
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por isso, é por amor à verdade e para que os servidores de
Minas sejam esclarecidos, para que prevaleça o fato, e não,
a versão distorcida do fato, que estamos ocupando esta
tribuna.
Votamos de acordo com a mensagem do Governador. Se ela
voltar a esta Casa nos mesmos termos e na mesma situação,
nosso voto continuará sendo o mesmo. Temos absoluta
convicção do acerto dos 60 Deputados que votaram
favoravelmente àquela mensagem. Temos convicção plena de que
não poderíamos fazer outra coisa para os servidores. Temos
convicção, dada pela Constituição Federal, de que Deputado
nenhum pode fazer emendas aumentando os vencimentos dos
servidores públicos, e os servidores, em sua grande maioria,
não estão sendo informados disso. E preciso que os
servidores saibam que o Deputado só pode votar a mensagem da
forma como ela vem, sem tirar nem acrescentar nada. Ele só
pode ser favorável ou contra. E ir contra uma mensagem
daquelas, naquele momento, significaria votar contra os
servidores. Se votássemos contra, estaríamos votando no
sentido de que os servidores ganhassem o que auferiam em
dezembro de 1992 e devolvessem o que já haviam percebido em
janeiro e fevereiro.
Por isso, Sr. Presidente, faço este pronunciamento e
requeiro a V. Exa. que divulgue a verdade para toda Minas
Gerais. Multo obrigado.

369a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 27/4/93 pelo

Deputado Márcio Miranda
O Deputado Márcio Miranda - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a onda crescente da violência, que parece
incontrolável, mesmo diante de sistemas  de mecanismos de
prevenção e de repressão concebidos pelo homem, é fenômeno
responsável pela terceira grande causa de mortes em todo o
mundo. Em alguns países, aliás, a violência mata mais que as
doenças cardiovasculares e já aparece, nas estatísticas,
entre os campeões negativos do obituário mundial.
O nosso Pais, infelizmente, não está fora nem livre dos
problemas e efeitos dessa escalada lamentável. Ao contrário.
Sabemos que se praticam entre nós, de modo irresponsável e
generalizado, as formas de violência mais graves e
condenáveis. Uma delas é a omissão. Outra, as soluções
paliativas para terríveis realidades. Pior que todas, a
nossa Insensibilidade diante de muitas situações de
calamidades sociais. Ai estão as favelas, os meninos de rua,
as palafitas do nordeste, os barracos em todo o território
nacional, a parcimônia de recursos para a saúde. Um conjunto
doloroso de dificuldades e carências de toda ordem ai está.
E muito mais Poderíamos listar entre tantos e tantos
descuidos e falhas de planejamento. De medidas práticas. Até
de vontade política.
O que nos traz à tribuna hoje, senhoras e senhores, não é a

violência da negligência, ou da imprudência, ou da imperícia
de pessoas, autoridades, Governos. Queremos falar, sim, da
contraposição à violência. E registrar, como nos parece
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oportuno e indispensável, uma referência ao extraordinário
sacerdócio de Mário Gerlin, há pouco falecido, missionário
na assistência religiosa aos hansenianos pobres e
marginalizados. Ainda que proclamar o trabalho do Padre
Mário, no Brasil, seja, na verdade, falar de outra grande
violência: a pobreza absoluta, a fome, as carências, a
ignorância, a desinformação, os preconceitos, permeados da
indiferença daqueles que podem ajudar na mudança do quadro
lamentável. Eis que as más condições de vida a que estão
expostos milhões de patrícios nossos são o campo fértil e o
"habitat" de endemias e de doenças já de há muito
erradicadas nas regiões e países de boa infra-estrutura
quanto á educação e à saúde.
Mário Gerlin era um italiano de Pieve di Sóligo, Província
de Treviso, nascido em 1919, e foi um dedicado político do
Partido Socialista Democrático, o qual veio a abandonar
quando se converteu ao catolicismo, filiando-se à Democracia
Cristã e deixando o Conselho Municipal de sua cidade, onde
elegeu-se Prefeito e cumpriu dois mandatos, durante dez
anos.
Influenciado por Dom Albino Luciani, seu bispo e

conselheiro, que viria a ser o Papa João Paulo 1, estudou
Teologia, na Universidade de Milão, e, em 1969, ordenou-se
sacerdote, ungido pelo mesmo bispo e futuro "Papa do
Sorriso".
Ainda sem definir-se pelo caminho que deveria seguir como
padre, mas sempre tocado por um grande altruísmo e espirito
de serviço ao próximo, acabou indo visitar a África, levado
por uma crescente vocação missionária. E, finalmente, em
1971, em Burundi, conheceu, pela primeira vez, uma mulher
hanseniana cujo sofrimento e aparência repulsiva
determinaram, como o próprio Mário Gerlin descreveu, ".. . . o
caminho que espero poder seguir até a morte ....
A ligação do Padre Mário com o Brasil, afinal, aconteceria,

em 1973, quando ele leu um artigo, numa revista missionária,
em que Marituba, colônia de hansenianos a 20km de Belém
solicitava assistência missionária. Em março de 1974,
chegava ele a Marituba, onde consolidou, efetivamente, a sua
opção voluntária de dedicação de sua vida aos hansenianos.
E, entre esses, os mais pobres e abandonados pela comunidade
e pelas próprias famílias, doentes quase sempre desfigurados
pela mutilação, tão dolorosa quanto a solidão, o isolamento
e a marginalização completa da sociedade. A esses. Padre
Mário elegeu como doentes preferenciais de presença física
ao lado deles, fazendo-se seu irmão, confidente, confessor e
amigo de tocar e abraçar, dando-lhes o verdadeiro calor
humano do AMOR, energia e presença de Deus, que nenhuma
criatura pode dispensar. A eles, Padre Mário os chamava de
"últimos dos últimos", signifcando, assim, a posição de
tantos infelizes na estratificada sociedade dos sãos e
"saudáveis".
Para Minas, Padre Mário veio em 1977, atendendo aos doentes

do Sanatório Cristiano Machado, em Sabará, e também aos mais
de 500 hansenianos internados no Sanatório São Francisco de
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Assis, em Bambui, onde morou até o mês de fevereiro próximo
passado, quando faleceu, cercado de imorredouro
agradecimento de quantos foram por ele assitidos e
abençoados. De quantos puderam testemunhar o seu paciente e
fecundo ministério de benefícios para os últimos dos últi-
mas. De quantos, também, como nós, que lhe admiramos a
coragem do missionário, a fé do apóstolo, os serviços do
confidente e confessor, os trabalhos e a jornada terrena do
santo.
A lição aproveitável e sobretudo os aspectos de repercussão

e de conseqüências materiais, que insistimos em fixar aqui,
estão no sentido estritamente prático de sua obra
humanitária. Padre Mário tudo fez e tudo desenvolveu
preocupado em ressocializar o egresso dos sanatórios,
reintegrando-o na sociedade, de modo a poder viver nor-
malmente, recuperado para o convívio social.
Entendemos ser esta a essência de sua mensagem e o sentido

culminante do trabalho missionário e apostolar do Padre
Mário, que quisemos trazer ao Plenário nesta muito merecida
homenagem póstuma. Muito obrigado!

3692 REUNIAO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 27/4/93 pelo

Deputado Geraldo Rezende
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, faço uso desta tribuna na tarde de hoje para
comunicar a esta Casa que apresentei o seguinte
requerimento. (- Lê;)
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais;
O Deputado que este subscreve requer, na forma regimental,

seja formulado apelo ao Governador do Estado, no sentido de
que não seja feito o corte dos salários dos funcionários
públicos em greve.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1993."
Sr. Presidente, Srs. Deputados, dois motivos me levam a

apresentar o referido requerimento D primeiro deles, de
ordem legal. Ao que se sabe, a greve dos servidores
públicos, que completa hoje 48 dias, não foi julgada pelo
Tribunal Regional do Trabalho, o fórum legítimo para julgar
a legalidade ou a ilegalidade da greve. Caso o TRT houvesse
julgado a greve ilegal, haveria um mínimo de fundamentação
jurídica para o Governo do Estado tomar uma atitude extrema
como o corte dos salários dos servidores que estão engajados
no movimento. Entretanto, esse fato não aconteceu, e, mesmo
que tivesse ocorrido, particularmente tenho certeza de que
essa não seria a solução para o impasse que estamos vivendo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendo que o corte dos

salários é um recurso arbitrário, que, sem dúvida alguma, em
nada contribuirá para encontrarmos o caminho que nos leve à
negociação e ao entendimento.
Cortar os salários dos grevistas é uma ação
antidemocrática, que vai contra uma das conquistas que os
trabalhadores brasileiros lutaram anos e anos para adquirir:
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o direito de greve. Direito esse reconhecido inclusive pela
nossa Lei Maior, a Constituição Federal.
Neste momento, milhares e milhares de alunos das escolas
estaduais estão em casa à espera de uma solução urgente para
esse impasse. Muitos pais de alunos já se vêem obrigados a
gastar fortunas nas escolas particulares para não verem seus
filhos prejudicados em virtude da paralisação do ano letivo.
Por outro lado, a critica situação financeira do nosso
Estado, a exemplo de todos os outros da Federação, piora
ainda mais. Os cofres públicos ficam mais pobres e
debilitados a cada dia, em virtude da queda na arrecadação
que se verificou durante o período da greve. Estimativas
extra-oficiais divulgadas pela imprensa revelam que o Estado
já deixou de arrecadar mais de Cr$100.000.000.000.00 nos úl-
timos 48 dias.
Portanto, minha presença nesta tribuna, na tarde de hoje, é
para fazer um alerta a todos, principalmente ao Governo:
cortar os salários dos grevistas servirá somente para
acirrar ainda mais os ânimos e para nos deixar ainda mais
distantes de uma solução para o conflito.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o outro fator que me
motivou a apresentar o requerimento em questão é de ordem
política. Definitivamente, o corte dos salários dos
grevistas não representa a negociação e o entendimento tanto
apregoados pelo Governador. Representa na verdade um ato
extremo de intransigência e de intolerância.
Esta Casa, quando aprovou o projeto de reajuste do
funcionalismo no inicio deste mês, o fez com a consciência
de que o Legislativo cumpriu o papel que lhe é devido.
Pressionamos o Governo do Estado a aumentar o índice
inicialmente proposto. E bem verdade que ficamos muito aquém
das reais necessidades dos servidores públicos. Porém, temos
que ressaltar que resistimos ao caminho fácil da demagogia e
do oportunismo de reivindicar o que na realidade é
impossível. Aprovamos o reajuste com o compromisso da
formação de uma comissão para estudar uma política salarial
para o funcionalismo e, conseqüentemente, solucionar de vez
o impasse da greve. Reivindicamos o estabelecimento imediato
de uma política salarial que dê segurança ao funcionalismo
para enfrentar a dura realidade de conviver com uma inflação
de 30% ao mês. Digo isso porque de nada adianta procurarmos
uma saída para a presente greve se não encontrarmos também
mecanismos capazes de evitar que outras greves dessa natu-
reza se repitam em Minas Gerais.
No entanto, passados mais de vinte dias, nenhuma iniciativa

até agora foi tomada, e os milhares de cidadãos que dependem
diretamente dos serviços prestados pelo Estado estão reféns
de uma situação insuportável. Estamos nos aproximando do
final do mês de abril e nem sequer sabemos se vai ou não
haver um reajuste salarial para este mês. Se não houver, os
salários dos servidores sofrerão uma perda de
aproximadamente 301. D que podemos imaginar de um quadro
como esse? Salários defasados, mais uma perda real de 30% e,
ainda, o risco do corte dos vencimentos de abril. Por mais
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otimista que sejamos, não podemos imaginar outra coisa senão
o completo caos instalado em Minas Gerais.
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Minas é uma terra de ricas
tradições. lima delas é a conhecida disposição do nosso povo
para o diálogo e o entendimento. Não é por outro motivo que
os mineiros sempre foram chamados no cenário nacional para
resolver conflitos que pareciam intransponíveis. Minas é uma
terra onde o modo civilizado e ordeiro de se fazer política
sempre prevaleceu, sempre se impõs sobre a intransigência e
a intolerância.
Temos esperança e vamos continuar trabalhando para que
essa tradição, sedimentada ao longo de mais de quatro
séculos de uma rica história política, não seja bruscamente
rompida no episódio dessa greve.
Por isso, reiteramos nosso pedido ao Governador para que
não corte os salários dos grevistas e restabeleça, o mais
rápido possível, as negociações com os lideres dos
servidores públicos. O povo mineiro espera por essa atitude.
Era o que eu tinha a dizer senhores.

3699 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 27/4/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, lamentavelmente, o Deputado Bonifácio Mourão não
se encontra presente, e eu gostaria de fazer referência a
dois pronunciamentos dele. O Deputado Geraldo Rezende está
compondo a Mesa. O Deputado Bonifácio Mourão chegou aqui
para defender a legalidade dos atos da última reunião.
Depois, gostaria de abordar essa questão.
O Deputado Bonifácio Mourão insistiu reiteiradas vezes a
respeito da greve. A bem da verdade, alguns fatos têm de ser
lembrados: todos aqui sabem - e o Deputado Bonifácio Mourão
talvez saiba melhor do que nós, uma vez que ele foi Relator
da Constituinte - que o salário, depois de pago, é
irredutível. A Constituição considera como direito a
Irredutibilidade dos salários. Portanto, dizer que, se o
projeto fosse rejeitado, os salários voltariam aos valores
de dezembro de 1992- Isso não corresponde á verdade. Não vou
dizer que seja má-fé do Deputado. Foi o Deputado Dílzon Melo
que apresentou, em nome do Governo, as emendas que continham
acréscimo de despesas. Todos os últimos projetos do Governo,
invariavelmente, trazem emendas que acrescentam valores.
Todos os projetos têm assinatura do Líder do Governo ou do
Relator, que é normalmente indicado pelo Presidente das
comissões conjuntas, de acordo com a Liderança do Governo.
Portanto, eles seriam, em tese, inconstitucionais. No
entanto, todos têm sido sancionados pelo Governador, com
suas emendas convalidadas.
Se afirmássemos que o Legislativo não pode alterar ou não
pode apresentar emendas que acarretem despesas, eu diria
que, no mínimo, estaríamos faltando com a verdade. Isso não
é o que queremos fazer. Os Deputados do Governo apresentaram
a todos os últimos projetos emendas que acarretam aumento de
despesas. Temos denunciado isso nas comissões. Muitas vezes,
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o Deputado Bonifácio Mourão é o Relator da Comissão de
Justiça. As emendas entram para serem analisadas na Comissão
de Administração Pública. O Deputado Antônio Carlos Pereira
irá responder pela nossa Bancada, mas quero dizer que o
movimento da greve é autônomo e responde pelos seus atos.
Agora, vem o Deputado Geraldo Rezende dizer que a
arrecadação está baixa. Gostaria de apresentar aqui dados
que são absurdos e dos quais esta Casa deve tomar
conhecimento. 0 Estado está perdendo US$2.000.000,00 por dia
devido ao fechamento da fiscalização. E o Governo se omite
criminosamente. Isso tem a ver com todos os municípios, com
a ordem pública de Minas Gerais. O Estado já perdeu cerca de
Cr$3.000.000.000,00, como resultado da omissão deliberada do
Governador, enquanto administrador, enquanto representante
do Poder Executivo. Em hipótese alguma, diante de uma greve
que atinge 430 municípios e com a fiscalização parada, o
Governador poderia usar arbitrariamente do seu cargo para
prejudicar o Estado, dizendo que não negocia com servidores
em greve.
Foi o que aconteceu no caso do CETEC. Pediram que parasse a
greve e até hoje não fizeram nenhuma negociação. Já se
passaram duas semanas. Esta Casa tinha que cobrar do
Governo.
Fizemos uma reunião com a Liderança do PMDB. Assinamos um

documento segundo o qual não votaríamos esse projeto, porque
ele não trazia uma política salarial. Estivemos há pouco
com o Presidente do IMA, onde acaba de ser aprovado o plano
de cargos e salários. O Presidente dizia que lá os
funcionários estavam passando fome. Depois iremos abordar
esse problema-
0 Deputado Bonifácio Mourão fez uma defesa eloqüente da
legalidade dos atos da Secretaria da Fazenda, em face das
denúncias feitas pelo PT. O Ministério Público ajuizou uma
ação com base, exatamente, em que os atos da Secretaria da
Fazenda que concedem privilégios fiscais á Fiat Automóveis
não têm o respaldo legal e constitucional de que tanto falou
o Deputado. Mais do que nos dar uma resposta, o Ministério
ajuíza uma ação, e o Judiciário concede uma liminar. A
liminar do Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública foi concedida
nestes termos; "Com estas considerações, concedo a liminar
para suspender os efeitos da Resolução ng 2.351, de 31 de
março deste ano, e do objeto do Despacho Normativo, exarado
em 9 de outubro de 1992 . Portanto, está ai, declarada pela
Justiça, a ilegalidade praticada pelo Secretário. Depois vem
a Fiat dizer que, concedida a liminar, iria demitir
funcionários e suspender investimentos. Trouxemos o
documento, para que todos possam tomar conhecimento. A Fiat
está tentando chantagear o Judiciário mineiro, a população
de Minas-0 próprio Governador já admite que os atos do
Secretário não têm respaldo legal e que seria preciso uma
lei. A Fiat diz que, em São Paulo, existem leis que concedem
muito mais do que temos aqui. Mentira! Estamos aqui com a
legislação de São Paulo.
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Sob o ponto de vista dos interesses mineiros, o que o
Governo faz, através dessas resoluções, que são criminosas?
Ele transfere os créditos da Fiat para os fornecedores de
São Paulo, que são 60% de seus fornecedores. Isso faz com
que as indústrias paulistas não tenham nenhum interesse em
se instalarem em Minas Gerais. Vamos ver o que São Paulo
faz? Está aqui, claro:" - Salvo disposição em con-
trário, a transferência somente poderá ser feita para
estabelecimento situado em território paulista.".Esta é uma
legislação de São Paulo, que limita a transferência de 40%
dos créditos. A Fiat mente, escandalosamente, e tenta
chantagear, com o beneplácito, inclusive, da Assembléia. O
Deputado Bonifácio Mourão disse que está tudo legal, mas com
isso não concorda o Judiciário.

Estamos com o protocolo assinado pelo Governo Federal e
pela Fiat Automóveis, para que sejam produzidos carros
populares com IPI zero. E, pela legislação em vigor, o
objetivo é a criação progressiva, nos próximos 6 meses, de,
no minimo, 300 novos postos de trabalho nos vários
estabelecimentos da empresa. A Fiat, assim como outras
montadoras, assinou um protocolo com o Governo Federal,
conseguindo isenção de imposto para produzir carros
Populares, sob a condição de gerar 300 novos empregos, e
vemos o desrespeito com que ela trata o Governo Federal,
este Legislativo e o próprio Poder Judiciário. A Cláusula 5
das Comunicações diz mais; "À atenção do Ministério de
Estado do Trabalho, a criação e preenchimento dos postos de
trabalho referidos na Cláusula ia".
Na sexta-feira passada, a FMB contratou 400 funcionários,
segundo comunicação á Delegacia Regional do Trabalho. Está
aqui. Acho que a resposta a respeito do caso Fiat foi dada
pela Justiça e acho, também, que a resposta do Legislativo
tem que ser dada por nós, de maneira concreta.

Gostariamos de registrar que, amanhã, além do caso da
Flat, abordaremos o da Açominas. O Deputado Amilcar Padovani
foi tão rápido que não deu para ouvir sua leitura, mas
entendemos que o próprio Governo ainda não tinha recebido
explicações. E o Governador não quis sequer receber a
denúncia sobre a Açominas, mas nós a protocolaremos e a
entregaremos no Palácio, hoje, assim com a enviaremos ao
Ministério Público.

369g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 27/4/93 pelo

Deputado Ibrahim Jacob
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

apresento à Casa, nesta oportunidade, requerimento vazado
nos seguintes termos.
(- Lê requerimento em que solicita seja consignado nos

anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. Euro
Luis Arantes, ex-Deputado a esta Assembléia, cuja
justificação segue abaixo.)
Justificação: O mérito de um cidadão não se faz pelo fato
isolado, inserido acidentalmente no tempo, mas por força do
virtuosismo e da operosidade daquele.
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Euro Luis Arantes foi um desses vultos que se impôs pela
grandeza de seu carisma e presença, sendo, por isso,
reconhecido e admirado pela sociedade com que diretamente
lidou, com nuanças variadas, mas sempre de forma brilhante.
Homem dotado de uma inteligência impar, observador atento

dos fenômenos comunitários, plenamente integrado ao espírito
popular, ele marcou sua vida com grandes exemplos de coragem
e desprendimento.
Jornalista versátil, incisivo, analista profundo, ele
buscaria no elemento trivial a noticia do dia-a-dia,
fazendo-o, porém, de maneira singular e convincente,
cumprindo com fidelidade a sua missão precipua de informar
bem e levantar, com tirocínio preciso, os temas de real
alcance da cultura popular.
Não era homem de meios-termos, de deixar pendências sem que

essa circunstância o levasse ao radicalismo. Sabia ponderar
e tinha habilidade para fazê-lo.
O que fazia e defendia tinha invariavelmente a marca de seu
caráter animado, dinâmico, voluntarioso, pragmático,
contingências pessoais que o fariam uma figura respeitada,
estimada e admirada. À essência da ideologia que abraçou
desde os tempos da juventude estava concentrada nos
fundamentos da moralidade pública, o que ele defendia de
maneira sincera e eloqüente.
Essa sua preocupação de servir bem à sociedade permitia que

ele vislumbrasse logo os erros ou vícios das administrações,
a partir do que ele criticava e cobrava comportamentos
condignos dos homens públicos e reivindicava soluções
viáveis e objetivos em tom acalorado, não poupando, jamais,
aqueles que desafiavam o interesse social e a opinião
pública.
A sua identificação natural com o jornalismo político
fizera-o mais que conhecedor dos bastidores da vida pública,
porque, em verdade, ele acabaria convocado, como realmente
aconteceu, para emprestar o brilho de sua visão aos meandros
partidários. E ele, na forma que lhe era própria, não se
furtou dessa oportunidade, tornando-se peça muito ativa de
nossa vida pública.
Foi o Deputado Estadual mais votado de sua época e, no
parlamento mineiro, soube levantar bandeiras de grande
significado social, sempre de modo veemente, em torno de
idéias que vinham acompanhadas sutilmente de propostas de
solução, com requinte, com inteligência.
O seu pensamento, as suas aspirações, a sua luta eram
elementos em cadeia que transcendiam do seu tempo de
político militante, sem que se perdessem pelas veredas da
própria substância inovadora de sua bagagem política, de
cunho eminentemente socialista, de bases sólidas, elevadas.
No jornal que criou, o 'Binômio' - até hoje lembrado -, ele
teve o meio necessário para levantar questões cujo ângulo
considerava basilar para o povo, em sua época. Contudo, se
estivesse aí, hoje, o 'Binômio', continuariam existindo os
mesmos motivos enfocados por sua crítica oportuna e séria.
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Grande jornalista que era, colaborou em outros órgãos da
imprensa, criando também outros jornais de bom nível, pelo
mero prazer de exercer a sua arte, jamais se preocupando com
o retorno pecuniário.
Tive o prazer de privar da amizade de Euro Arantes desde a
sua juventude em Ubá, razão pela qual me sinto á vontade
para analisá-lo e, por conseguinte, considerá-lo como um dos
grandes valores do cenário sócio-politico e cultual mineiro,
um exemplo de fé e esperança nas coisas nascidas de nossa
gente.
Restar-nos-á a lembrança dessa personalidade invulgar que
passou por esta Assembléia Legislativa como legitimo
representante da massa, pois que, amando-a e respeitando-a,
deixava fluir sempre a vontade e a tendência daquela em seu
trabalho.
As nossas homenagens à personalidade, ao caráter e ao
imorredouro exemplo de Euro Luis Arantes.

36% REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 27/4/93 pelo

Deputado José Militão
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, assunto dos mais relevantes nos traz hoje a
esta tribuna. Infelizmente, para nossa tristeza e
indignação, a saúde em Porteirinha não está sendo levada a
sério por nossas autoridades governamentais. A saúde, em
Porteirinha, deixou de ser prioridade para se transformar em
instrumento eleitorei ro.
Há precisamente dois anos, solicitamos ao Secretário da

Saúde a liberação de Autorizações de Internamento Hospitalar
para o Hospital São Geraldo, de Porteirinha. Posteriormente,
em despacho com o Governador Hélio Garcia, reiteramos a
solicitação. Dois anos são passados, e nenhuma providência
foi materializada. Parcela expressiva da população de
Porteiririha continua marginalizada e desassistida.
E oportuno esclarecer que o Município de Porteirinha possui

dois hospitais. Um deles, o Hospital São Vicente de Paulo, é
dominado pela facção do inescrupuloso Deputado Wilson Cunha.
O mais grave é que esse hospital, inspirado no caráter
faccioso de seu mentor, somente atende aos eleitores do
Deputado. Em sua ânsia de discriminar e de dividir para
reinar, Wilson Cunha proibiu mais da metade da população de
ficar doente.
A política aética do favorecimento eleitoreiro e

discriminatório levou o Hospital São Vicente de Paulo a não
atender os adversários políticos do Deputado. A saúde, que é
paga com o dinheiro público, deixou de ser direito de todos
para ser privilégio de alguns.
Se não bastasse tudo isso, novas ocorrências delituosas

chegam ao nosso conhecimento e nos causam mais perplexidade
ainda. É a falta de compostura política gerando mais
improbidade e corrupção. Ainda agora, estamos tendo
conhecimento de que parte do dinheiro remetido pela
Secretaria da Saúde para cobrir despesas com autorizações de
Internamento Hospitalar no Hospital São Vicente de Paulo
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está sendo embolsada pelos comparsas do Deputado Wilson
Cunha. Tal fato não é de se estranhar, uma vez que o desvio
de recursos públicos é filho espúrio da falta de caráter e
do desamor para com os necessitados.
E chegado o momento de se dar um basta às ações
delinqúentes e delituosas perpetradas por esse bando de
irresponsáveis. Por essa razão, estamos conclamando as
autoridades governamentais a apurar as responsabilidades
pelos desmandos por nós apontados. Entendemos que o caso é
de policia e que, nesta hora, a omissão não coaduna com o
Brasil que todos os bons brasileiros almejam.
Ao Sr. Governador do Estado estamos reiterando novamente o
pedido de liberação de Autorizações de Internamento
Hospitalar para o Hospital São Geraldo, em Porteirinha A
autorização governamental haverá de possibilitar aos
municipes de Porteirinha, sem distinção de cor partidária,
um atendimento sério, honesto e eficiente.
Vamos quebrar este escuso monopólio do atendimento à saúde
pública em Porteirinha, onde a doença somente é reconhecida
quando há apadrinhamento político. E hora de democratizar a
saúde em Porteirinha. Concitamos o Sr. Governador do Estado
e o Sr. Secretário da Saúde a fazê-lo.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de,
aproveitando estes momentos na tribuna, ler um decreto do
ex-Prefeito de Porteirinha. O atual Deputado Wilson Cunha
foi Prefeito de Porteirinha e, logo após as eleições, fez
seu sucessor, o chamado João do Posto, que fez um decreto
nomeando o Sr. Wilson Cunha Supervisor Distrital da
Prefeitura Municipal local.
Vou ler um texto do decreto, publicado nas páginas 14 e 17
do livro, perfeitamente autenticadas pelo Cartório do 1Q
Oficio de Porteirinha. (- Lê:)

"Decreto *
- Nomeia Supervisor Distrital da Prefeitura Municipal.
Sebastião Rodrigues de Oliveira, Prefeito Municipal de
Porteirinha, usando das atribuições legais lhe conferidas
pela Lei Complementar ng 3 de 28 de Dezembro de 1972,
Resolve-
Art. 1Q - Nomear para o cargo de Supervisor Distrital do

Município de Porteirinha. o Sr. Wilson José da Cunha.
Art. 2Q - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

o presente Decreto em vigor na data de sua publicação.
Porteirinha, 22 de Fevereiro de 1989.
Sebastião Rodrigues de Oliveira, Prefeito Municipal"

- Publicado de acordo com o texto original.)
No dia 20/3/90, portanto quando o Sr. Wilson Cunha iniciou
sua campanha para Deputado Federal, o Prefeito baixou um
outro decreto, sem número, contido nas folhas 17 do livro da
Prefeitura Municipal, um decreto exonerando o Sr. Wilson
Cunha da Prefeitura Municipal. Esse fato parece corriqueiro:
um Prefeito pode nomear um cidadão para ser seu assessor ou
supervisor distrital, como queria o decreto. Acontece que o
Sr. Wilson Cunha é um Deputado famoso em todo o Pais e que
todos nós conhecemos sobejamente. Esse Deputado teve seus
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bens penhorados pelo Supremo Tribunal Federal, por utilizar
recursos do município para montar uma estação de rádio, a
rádio Educadora de Porteirinha. Essa rádio foi toda montada
com recursos do erário público municipal.

 

Portanto, esse decreto que aqui está é um decreto
escandaloso, pois permitiu que o Sr. Wilson Cunha, logo que
perdeu o seu mandato de Prefeito Municipal, tivesse
novamente as funções públicas delegadas por um decreto do
Sr. Prefeito. Quer dizer, o dinheiro do Município de
Porteirinha continuou sendo utilizado como o ex-Deputado
fazia quando Prefeito e como o Sr. Sebastião de Oliveira
fez, quando Prefeito do município.
Fica aqui a nossa indignação por mais esse ato de corrupção
naquele município, por mais esse ato de má utilização dos
recursos da tão sofrida gente do Município de Porteirinha.

3692 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 27/4/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores presentes nas galerias, o
tempo é curto, e é de se lamentar, inicialmente, a ausência
do Deputado Bonifácio Mourão no Plenário, pois que ele
suscitou uma polêmica e, creio, ele mesmo tinha convicção de
que respostas haveriam de ser dadas.
Deputado Bonifácio Mourão, não consegui ouvir na integra o

seu pronunciamento e, em função disso, posso vir a cometer
algum equivoco, mas algumas partes me chamaram a atenção. A
primeira delas é uma ênfase bastante forte no que diz
respeito ao restabelecimento da verdade. O Deputado, aqui
desta tribuna, esgrimiu argumentos que caminhavam no sentido
de que a Assembléia precisava restabelecer a verdade. E a
primeira pergunta que faço é: verdade em torno de quê?
Há um texto do teatrólogo alemão Bertholt Brecht que diz

que há maneiras de se falar sobre a verdade. Não quero
entrar num discurso sobre o relativismo da verdade. Acho que
contribui muito para nós tentarmos ir aos fatos. O Deputado
argumenta que há servidores que ficaram indignados quando
souberam que ele estava com a verdade. Não ignoramos e não
queremos falsear o fato de que há servidores que não estão
em greve, de que há servidores, inclusive, que são contra a
greve, que é absolutamente legitima num processo
democrático. Há servidores que já entraram e já saíram da
greve. Tudo faz parte de um movimento que, infelizmente, se
reedita a cada ano. Mas, o Deputado deve saber que a greve,
qualquer greve, tem fórum, e há assembléias que deliberam a
continuidade da greve. Mas há assembléias que definiramuma
posição muito clara: rejeição do projeto. Isso não foi uma
definição do sindicato e muito menos do partido. E eu me
recuso, terminantemente, a voltar todo dia a esta tribuna
para falar sobre a autonomia que existe no partido e no
sindicato. Houve uma decisão.
Não vamos entrar no mérito, mas houve uma decisão, e os
servidores votaram pela rejeição do projeto. A maioria dos
Deputados votou favoravelmente ao projeto do Governo.
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Independentemente de qualquer análise, isso é um fato. O meu
tempo está terminando, mas, posteriormente, voltarei á
Tribuna para me pronunciar sobre esse assunto.
Fiquei bastante irritado quando o Deputado Bonifácio Mourão
disse que alguém está se utilizando do movimento grevista
dos funcionários públicos para angariar votos. Deputado
Bonifácio Mourão, eu tive humildes 8.532 votos, e há mais de
400 mil servidores públicos no Estado. Portanto, a maioria
esmagadora dos funcionários públicos não votou nos petistas;
eles votaram nele e em muitos outros Deputados que estão
aqui, na Casa, e constituem a Maioria.
Aliás, o fato mais indigno neste Estado é a miséria ser a
matéria-prima daqueles que, sistematicamente, ocupam
cadeiras em nosso parlamento. E era sobre isso que o
Deputado Bonifácio Mourão deveria manifestar-se. A sua
indignação deveria ser contra aqueles que aqui na Assembléia
distribuem cestas básicas, telhas, tijolos e cadeiras de
rodas com recursos públicos. E esses Deputados depois vêm
aqui falar em nome da seriedade e da verdade.
Nus ainda voltaremos ao assunto. Mas temos o seguinte

desafio: concordamos em ir com o Deputado Bonifácio Mourão
às suas bases para discutir com elas, para saber com quem
está essa tal verdade. Muito obrigado.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 14 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 378a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE MAIO DE 1993

Presidência do Deputado José Militão
SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Interrupção da reunião e sua transformação em especial -
Suspensão e reabertura da reunião - 2a PARTE (ORDEM DO DIA):
lg Fase: Designação de comissões: Comissão Especial para
emitir parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei ng
11.855 - Comissão de Representação para visitar as
instalações da Fundação Educacional Caio Martins-FUCAM -
Discussão e votação de pareceres: Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei ngs 1.318/93, 1.015 e 973/92 - Zg Fase:
Discussão e votação de proposições: Discussão, no lQ turno.
do Projeto de Lei ng 763/92; requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leão; deferimento - Discussão, no 2Q turno, do
Projeto de Lei ng 1.024/92; aprovação, na forma do vencido
no lQ turno, com a Emenda nQ 1 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

ABERTURA
- Ás 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto
- 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 Braga - José Leandro - José Maria Pinto -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles Ferreira
- Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los
- Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques
- Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Mllitão) - A lista de

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

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata
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- O Deputado Antônio Fuzatto, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Interrupção da Reunião e Sua Transformação em Especial
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe neste momento

os trabalhos ordinários para, nos termos do 1Q do art. 23
do Regimento Interno, prestar homenagem póstuma ao ex-
Deputado Wilson Chaves.
- A ata da reunião especial destinada a prestar homenagem

póstuma ao ex-Deputado Wilson Chaves será publicada em outra
edição.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece a todas as

autoridades e demais convidados presentes, dá por encerrada
esta solenidade e suspende a reunião por 5 minutos para os
cumprimentos. Está suspensa a reunião.

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

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

o Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à Ia 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.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para emitir parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 11.855, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos simbolos e
niveis de vencimentos e dos proventos do pessoal civil e
militar do Poder Executivo.
Pelo BRD: efetivos - Deputados Ambrõsio Pinto, Edward Abreu
e Maria Elvira; suplentes - Deputados Cõssimo Freitas, Célio
de Oliveira e Maria Olivia; pelo PT: efetivo - Deputado
Antõnio Fuzatto; suplente - Deputado Gilmar Machado; pelo
PSDB: efetivo - Deputado Francisco Ramalho; suplente -
Deputado Baldonedo Napoleão. Designo. Ao Departamento de
Comissões.
A Presidência vai designar Comissão de Representação para

visitar as instalações da Fundação Eduacional Caio Martins -
FUCAM -, a requerimento do Deputado Roberto Amaral. Pelo
BRD: Deputados Amilcar Padovani, Roberto Amaral e Maria
Elvira; pelo PT Deputado Marcos Helênio; pelo PSDB:
Deputado Arnaldo Canarinho. Designo. Ao Departamento de
Comissões.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetidos a discussão e a votação, nos termos
regimentais, são aprovados em redação final, cada um por sua
vez, os Projetos de Lei ngs 1.318/93, 1.015 e 973/92. (- A
sanção.)

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lQ turno, do Projeto de

Lei nQ 763/92, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que proíbe
os hospitais de exigirem dos pacientes ou de seus
responsáveis a assinatura de autorização prévia para
necropsia. Incluído em ordem do dia para os fins do art. 288
do Regimento Interno. Sobre a mesa, requerimento do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, solicitando a retirada da proposição.
A Presidência defere o requerimento, em conformidade com o
Inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei flQ 1.024/92. do
Deputado Wilson Pires, que regulamenta o uso de eqüideos
pela tropa montada da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Defesa Social opina pela aprovação do
projeto, na forma do vencido no iQ turno, com a Emenda ng 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1,
da Comissão de Defesa Social. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada
Fica, portanto, aprovado, no 2g turno, o Projeto de Lei ng
1.024/92, na forma do vencido no lg turno, com a Emenda n
1. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20h30min, e de amanhã, dia
13, às 91h30min, 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.

ATA DA 4a REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER
SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Ng 15191. DE
AUTORIA DO DEPUTADO ADELMO CARNEIRO LEÃO, QUE DÁ NOVA
REDAÇÃO AO f 2g DO ART. 203 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
As onze horas do dia três de junho de mil novecentos e
noventa e dois, reúnem-se no Plenarinho III os Deputados
Roberto Amaral (em substituição à Deputada Maria Olivia, por
indicação da Liderança do PTB). Tarcísio Henriques, Cõssimos
Freitas, Adelmo Carneiro Leão, Márcio Miranda, Wilson Pires,
Francisco Ramalho, Ermano Batista e Antônio Fuzatto, membros
da comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Tarcisio Henriques, solicita ao
Deputado Cõssimo Freitas que proceda á 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 o parecer para o lg turno, do Relator,
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Deputado Márcio Miranda. O Presidente informa que o processo
está com vista ao Deputado Francisco Ramalho e em fase de
discussão. Neste momento, o Deputado Francisco Ramalho
apresenta a Emenda ng 1 ao Substitutivo nQ 1 á Proposta de
Emenda à Constituição ng 15/91. A Presidência passa a
palavra ao Relator, Deputado Márcio Miranda, que se
manifesta favorável à Emenda ng 1. O Presidente coloca em
votação o parecer, salvo a Emenda rig 1, o qual é aprovado.
Colocada em votação, a Emenda ng 1 é aprovada, sendo, pois,
o parecer aprovado na forma do Substitutivo ng 1, com a
Emenda nQ 1. Cumprida a finalidade da reunião e 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. 12 de maio de 1993.
tbrahim Jacob, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Márcio

Miranda - Maria José Haueisen - Ambrásio Pinto - Francisco
Ramalho - Agostinho Patrus - Bernardo Rubinger - Wilson
Pires - Geraldo da Costa Pereira - Mauri Torres - Edward
Abreu - José Leandro - Sebastião Costa.
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quinze minutos do dia quatorze de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helénio. Márcio Miranda. Maria
Olivia e Glycon Terra Pinto, membros da comissão
supracitada. Presente também o Deputado Antônio Pinheiro.
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
parlamentares presentes. Não havendo correspondência a ser
lida, a Presidência esclarece que a presente reunião
destina-se a ouvir os pensionistas e associados da Caixa
Beneficente dos Guardas-Civis e de Trânsito do Estado de
Minas Gerais, que apresentarão opiniões e sugestões referen-
tes ao destino daquela instituição. Nesta oportunidade, o
Deputado Márcio Miranda requer ao Presidente seja
transformada a presente reunião em audiência pública, tendo
em vista a participação de várias pessoas daquela entidade.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. A
Presidência passa a palavra, pela ordem, aos seguintes
oradores: Paulo Egidio Belloni, José Magela Alves Pereira e
David Rodrigues da Silva, respectivamente, Diretor do
Departamento de Aposentados, Presidente e Diretor de
Assuntos do Interior, do SINDIPOL; Austregêsilo Neves, José
Ribeiro de Freitas, Wagner Naves Ferreira, José Alexandrino
da Cruz, Manuel Vital Braga, Joe Carlos Salles, Mário Bispo
de Oliveira, Alair Gualberto da Silva. Rubens Neves de
Freitas. Francisco Antunes, Osanan de Oliveira Costa e
venina, pensionistas e associados da Caixa Beneficente dos
Guardas-Civis e de Trânsito do Estado de Minas Gerais- Essas
pessoas teceram considerações relativas à extinção da
instituição em pauta, conforme consta nas notas
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taquigráficas. Os Deputados e os demais participantes
debatem e questionam a situação irregular da referida Caixa
Beneficente Transcorridos os debates, o Deputado Marcos
Helênlo sugere a elaboração de anteprojeto que regulamente a
Instituição. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença das autoridades presentes e dos demais
participantes, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião extraordinária a ser realizada no dia 15/4/93, ás
81h30min, com a finalidade de se apreciarem os Requerimentos
nQs 4.116 e 4.118/93, ambos do Deputado Tarcisio 1-lenriques.
e 4.126/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Maria Olivia
- Glycon Terra Pinto.
ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
Às nove horas e doze minutos do dia quinze de abril de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ibrahim Jacob, Gilmar Machado, Edward
Abreu e Tarcislo Henriques (substituindo este ao Deputado
Mauri Torres, por indicação da Liderança do PMDB), membros
da comissão supracitada Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Ibrahim Jacob, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Tarcisio Henriques que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Logo após, o
Presidente esclarece que esta reunião se destina á indicação
dos representantes da comissão nas audiências públicas
regionais nas macrorregiões do Estado e á discussão e
votação, no 1Q turno, do Projeto de Lei ng 1.003/92, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização do
Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT - e dá
outras providências. O Presidente comunica que a assessoria
recebeu do Deputado Mauri Torres a Informação de que o
parlamentar não mais pretende participar desta comissão; e
do Deputado Roberto Luiz Soares, a informação de que ele não
compareceu por ter compromissos inadiáveis, mas é de seu
interesse participar, como representante da comissão, das
audiências nas Regiões Rio Doce, Zona da Mata, Jequitinhonha
e Sul de Minas. Prosseguindo, o Presidente faz a leitura do
cronograma das audiências regionais, com os nomes dos
parlamentares que manifestaram o desejo de serem indicados
para cada região; constata a Inclusão de seu nome como
representante na Região Rio Doce e determina a retificação
do texto, uma vez que os indicados foram os Deputados Gilmar
Machado e Roberto Luiz Soares, Em seguida, o Presidente
informa que fará a indicação de Deputados suplentes e indaga
do Deputado Tarcisio Henriques sobre seu interesse em
representar a comissão na Região Triângulo e Alto Paranaiba.
Com a palavra, o Deputado Tarcisio Henriques responde
afirmativamente. Com a palavra, o Deputado Edward Abreu
propõe a suspensão desta reunião, para que sejam contatados
os membros suplentes da comissão, 0 Presidente decide
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suspender apenas esta fase, a das indicações dos
representantes nas audiências públicas regionais, até as 15
horas desta data; e passa a palavra ao Deputado ao Deputado
Edward Abreu, que apresenta requerimento mediante o qual
solicita seja encaminhado convite ao Secretãrio da Educação,
Dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, para comparecer à
reunião conjunta desta comissão e da Comissão Especial para
emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição ng
33/93, do Deputado Ermano Batista. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado informa ter mantido contatos junto à Universidade
Federal de Uberlândia para a visita desta comissão àquela
Universidade, a ser realizada no dia 18 ou no dia 25 de maio
prõximo, e que aguarda a definição da data pela referida
instituição. O Presidente determina à assessoria que, assim
que obtiver a confirmação da data, tome as providências
necessárias para a viagem a Uberlândia; e passa, a seguir, à
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas
à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Edward Abreu, Relator do Projeto de Lei ng
1.003/92, emite parecer pela aprovação do referido projeto,
com as Emendas ngs 5 e 6, que apresenta. O Presidente coloca
em discussão o parecer. Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado indaga do Relator sobre a participação dos
trabalhadores na composição do CONECIT. O Deputado Edward
Abreu faz a leitura do artigo que dispõe sobre as entidades
com lugar no mencionado conselho. O Deputado Gilmar Machado
pede vistas do referido projeto e informa que à tarde, na
reabertura dos trabalhos desta comissão, deve apresentar
emenda a ele. O Presidente defere o pedido de vistas e
suspende a reunião até as 15 horas. Neste horário, reúne-se
a comissão, com a presença dos Deputados Ibrahim Jacob,
Gilmar Machado e Edward Abreu. O Presidente comunica aos
demais membros que foram contatados os membros suplentes
desta comissão e que ela já tem definidos os seus
representantes nas audiências regionais nas macrorregioões
do Estado, que são os seguintes: Região VII - Jequitinhonha:
Deputados Roberto Luiz Soares e Adelmo Carneiro Leão; Região
VIII - Rio Doce: Deputados Gilmar Machado e Roberto Luiz
Soares; Região VI - Noroeste: Deputados Gilmar Machado e
Edward Abreu; Região II - Zona da Mata: Deputados Ibrahim
Jacob e Roberto Luiz Soares; Região V - Alto São Francisco:
Deputados Gilmar Machado e Edward Abreu; Região III - Sul de
Minas: Deputados Edward Abreu e Roberto Luiz Soares; Região
IV - Triângulo e Alto Paranaiba: Deputados Gilmar Machado e
Tarcisio Henriques; Região 1 - Metalúrgica e Campos das
Vertentes: Deputados Edward Abreu e Ibrahim Jacob.
Prosseguindo, o Presidente aborda a questão do transporte
para essas regiões e passa a palavra ao Deputado Gilmar
Machado para que faça sugestões. O Deputado Gilmar Machado
propõe que a comissão aguarde decisão da Mesa. Os demais
membros concordam com a mencionada proposta. O Presidente dá
seqüência á discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com a



302

palavra, o Deputado Gilmar Machado apresenta a Proposta de
Emenda ng 7, que visa assegurar a cada central sindical
representação no Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia.
o Presidente submete a discussão o parecer do Relator,
Deputado Edward Abreu, mediante o qual opina pela aprovação
do Projeto de Lei nQ 1.003/92, com as Emendas do flQ 1 ao 4,
da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em votação,
é o parecer aprovado, na forma apresentada. Em seguida, são
colocadas em discussão as Emendas ngs 5 e 6, do Relator, e
7, do Deputado Gilmar Machado. Logo apôs, submetidas a
votação, são as emendas aprovadas, sendo, portanto, aprovado
o parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.003/92, com as Emendas
do nQ 1 ao 7. O Presidente solicita ao Relator que, nos
termos do lg do art. 138, faça nova redação do parecer
sobre o Projeto de Lei ng 1.003/92, nos termos em que foi
aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos colegas, convoca os membros da
comissão para a reunião extraordinária a realizar-se no dia
28/4/93, às 10 horas, com a finalidade de se apreciar
requerimento de autoria do Deputado Gilmar Machado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de abril de 1993.
Ibrahim Jacob, Presidente - Edward Abreu Gilmar Machado.

ATA DA 2g 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 DESTAS EMPRESAS ESTÃO VIVENDO EM SITUAÇÃO DE
MISÉRIA, VISTO QUE NÃO RECEBEM SEUS SALÁRIOS DESDE OUTUBRO
DE 1992
As quatorze horas e quinze minutos do dia quinze de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Gilmar Machado. Dilzon Melo e Antônio
Júlio. membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Gilmar Machado, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Dilzon Melo que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a presente reunião destina-se a tratar de as-
suntos de interesse da comissão. Com a palavra, o Deputado
Dílzon Melo propõe seja realizada viagem ao Distrito de
Engenheiro Oolabela, Municipio de Bocaiúva, no dia 27 de
abril, a fim de visitar a Usina Arladnôpolis Açúcar e
Álcool. O Presidente coloca em votação a proposta, que é
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado e
cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, determina a lavratura da ata
da presente reunião e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Maria Elvira, Presidente - Oilzon Melo - Péricles Ferreira
- Gilmar Machado. -
ATA DA ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O ENVOLVIMENTO
DE POLICIAIS LIGADOS Á 5g DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE
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GOVERNADOR VALADARES NA FORMAÇÃO DE QUADRILHA DESTINADA A
PRÁTICAS CRIMINOSAS, TAIS COMO ASSASSINATOS DE PESSOAS,
TORTURA E CORRUPÇÃO, DENOMINADA PELA IMPRENSA "COMANDO DA
MORTE"
As dezesseis horas e nove minutos do dia vinte e oito de
abril de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Marcos
Helênio, Jorge Hannas, Roberto Amaral, Geraldo Rezende e
Tarcísio Henriques, membros da comissão supracitada.
Encontra-se presente, também, o Deputádo Adeirno Carneiro
Leão. Na ausência do Presidente, assume a Presidência o
Vice-Presidente, Deputado Célio de Oliveira. Este, havendo
número regimental, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Neste momento, registra-se a presença do
Presidente, Deputado Wilson Pires, que assume a direção dos
trabalhos e informa que a reunião se destina a ouvir o Or.
Marcos Luiz de Paula Soares, Superintendente Técnico-
Cientifico da Policia Civil, e solicita ao intimado que tome
assento à mesa. O Presidente passa a palavra ao autor do
requerimento que deu origem a esta CPI, Deputado Marcos
Helênio, que faz sua exposição de motivos. A seguir, a
Presidência passa a palavra ao intimado, que presta seu
depoimento, respondendo às perguntas formuladas pelos
Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. O
depoente passa às mãos da Presidência cópia de declaração,
prestada pelo Manicômio Judiciário do Estado do Espirito
Santo, de que Lissandro Fagundes do Amaral esteve internado
naquela instituição para submeter-se a laudo médico
psiquiátrico, além de abaixo-assinados de Prefeitos,
sindicatos e pessoas de diversos segmentos da sociedade, em
que solicitam o retorno do Dr. Marcos Luiz de Paula Soares à
cidade de Governador Valadares. O Presidente coloca em
votação a anexação dessa documentação ao processo, o que é
aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Deputado Marcos
Helênio apresenta requerimento solicitando ao Presidente
desta Casa seja prorrogado por mais 15 dias o prazo de
funcionamento desta comissão. Colocado em votação, o re-
querimento é aprovado por unanimidade. Em seguida, a
Presidência, tendo em vista entendimentos com o Relator,
Deputado Tarcisio Henriques, designa o Deputado Geraldo
Rezende como novo Relator destes trabalhos. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença do
depoente e dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões 12 de maio de 1993.
Wilson Pires, Presidente - Marcos Helênio - Jorge Hannas -
Geraldo Rezende : Célio de Oliveira - la r c isio Henriques.
ATA DA 45g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As nove horas e trinta minutos do dia quatro de maio de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e Glycon Terra
Pinto, membros da comissão supracitada. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos,
declara abertos os trabalhos e esclarece que a reunião tem a
finalidade de ouvir a Dra. Heliana Kátia Tavares Campos,
superintendente de Limpeza Urbana - SLLJ - e de apreciar a
matéria constante na pauta. Em seguida, solicita ao Deputado
Glycon Terra Pinto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Logo após, a Presidência procede á leitura da
correspondência enviada á comissão pela Sra. Maria Amélia
Moura, residente na Rua América, ng 96. nesta Capital, que
solicita interferência da comissão, a fim de se reduzir o
barulho causado por uma igreja pentecostal, nas proximidades
de sua residência. Continuando, a Presidência convida a Ora.
Heliana Tavares Campos, Superintendente da SLU, e os Drs.
Cássio Humberto Versiani Filho e João Pereira de Melo Neto,
Diretor Operacional e Diretor Técnico, respectivamente, do
mesmo órgão, a tomarem assento à mesa, O Presidente,
Deputado Ronaldo Vasconceilos, autor do requerimento que
motivou o convite, faz uso da palavra para as suas
considerações sobre o assunto. Em seguida, passa a palavra à
Ora. Heliana Kátia Tavares Campos, que faz exposição da
situação geral da SLU, do relacionamento do órgão com o meio
ambiente e do projeto da SLU que visa à modernização do
órgão. Discorre ainda sobre a universalização do
atendimento, sobre um plano diretor de limpeza urbana e
sobre a aquisição de equipamentos e demonstra grande
preocupação com o treinamento de pessoal. As 10h35mln, o
Presidente registra a presença do Deputado José Militão
Nesta ocasião, o Presidente requer que a reunião seja
transformada em audiência pública para que os representantes
da Associação Comunitária da Pampulha possam participar dos
debates. Colocado em votação, é o requerimento aprovado
pelos Deputados presentes. Após a explanação, o Presidente
abre a discussão. E realizado amplo debate entre a
convidada, os parlamentares e os participantes, conforme
consta nas notas taquigráficas. Logo em seguida, a
Presidência concede novamente a palavra, à convidada para
que faça suas considerações finais, agradece à Ora. Heliana
Kátia Tavares Campos pelos valiosos subsídios prestados à
comissão e suspende a reunião por 5 minutos para a saída dos
convidados. Reabertos os trabalhos, o Deputado Ronaldo
Vasconceilos transfere a Presidência ao Deputado Ivo José,
em conformidade com o disposto no art. 44, parágrafo único.
do Regimento Interno- Logo após, apresenta requerimento em
que solicita seja convidado o Dr Osvaldo Castanheira,
Superintendente Regional da Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais - CPRM -, para que venha expor, perante
esta comissão, as atividades da empresa. Colocado em
discussão e votação, é o requerimento aprovado. Continuando,
o Deputado Ronaldo Vasconcellos retoma a Presidência e passa
a palavra ao Deputado Ivo José, Relator do projeto de Lei n
819/92. no 2Q turno, que profere seu parecer, concluindo
pela aprovação da matéria. Colocado em discussão e votação,
é o parecer aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade
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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, 11 de maio de 1993-
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Miguel

Barbosa.
ATA DA 68a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia quatro de maio de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
Antônio Júlio. Antônio Pinheiro, Célio de Oliveira, Ivo José
e Antônio Fuzatto (os dois últimos substituindo os Deputados
Reinaldo Lima e Maria José Haueisen, respectivamente, por
indicação da Bancada do PT), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Antônio Júlio, solicita ao Deputado Antônio Pinheiro que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que foram convertidos em diligência ao autor os
Projetos de Lei ngs 556/91, 1.255, 1.267, 1.275 e 1.280/92 e
também que foram distribuídos os Projetos de Lei ngs
1.150/92, 1.230, 1.282, 1.285, 1.287, 1.335, 1.346 e
1.347/93 e o Projeto de Lei Complementar DQ 22/92 ao
Deputado Geraldo Rezende. A Presidência informa, ainda, que
foram os Projetos de Lei nos 1.336, 1337, 1.339, 1.340,
1.342, 1.343 e 1.345/93 distribuídos ao Deputado Célio de
Oliveira; que os Projetos de Lei ngs 1.341, 1.348, 1.349 e
1.350/93 foram distribuídos à Deputada Maná José Haueisen;
e, finalmente, que o Projeto de Lei ng 1.344/93 foi
distribuído ao Deputado Antônio Pinheiro. 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. O Presidente informa que continua em
discussão o Parecer sobre o Projeto de Lei Complementar no
24/93, já que, em reunião anterior, a Deputada Maria José
Haueisen havia solicitado vista da matéria. Encerrada a
discussão, o parecer, depois de submetido a votação, é
aprovado, com a Emenda ng 1, do Relator. Deputado Geraldo
Rezende. Continua também em discussão o Parecer sobre o
Projeto de Lei no 1.258/93, pois, em reunião anterior, a
Deputada Maria José Haueisen havia solicitado vista da
proposição. Encerrada a discussão, o parecer é submetido a
votação, ficando rejeitado, por sua inconstitucionalidade. O
Presidente designa o Deputado Célio de Oliveira para atuar
como novo Relator do parecer sobre o projeto. Na ausência do
Deputado Clêuber Carneiro. Relator do Parecer sobre o
Projeto de Lei Complementar ng 25/93, o Presidente solicita
ao Deputado Antônio Fuzatto que proceda à leitura do
parecer, em que o parlamentar conclui pela
constitucionalidade da matéria. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Na ausência da Deputada Maria
José Haueisen, Relatora do Parecer sobre o Projeto de Lei ng
1.017/92. o Presidente solicita ao Deputado Antônio Fuzatto
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que proceda à leitura do parecer, o qual conclui pela
inconstitucionalidade da matéria. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Com  a palavra, o Deputado
Célio de Oliveira, para emitir pareceres sobre os Projetos
de Lei flQS 1.133 e 1.149/92 e 1.222/93. O Relator, estando
em condições para Isso, passa a fazê-lo, concluindo pela
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei flQ5 1.133/92 e
1.222/93, e pela constitucionalidade do Projeto de Lei ng
1.149/92. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. Entram em discussão e
votação as proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Faz uso da palavra o Deputado Célio
de Oliveira, para emitir pareceres sobre os projetos que lhe
foram distribuídos. O Relator, estando em condições para
isso, passa a fazê-lo, concluindo pela constitucionalidade
dos Projetos de Lei ns 1.142/92 e 1.320/93; quanto ao
Projeto de Lei nQ 1.328/93, o Relator conclui por sua
constitucionalidade, na forma do Substitutivo flQ 1. P05t05
em discussão e votação, cada um por sua vez, são os projetos
aprovados. Toma a palavra o Deputado Antônio Fuzatto, para
proceder á leitura dos pareceres sobre os projetos q ue foram
distribuídos à Deputada Maria José Haueisen. O Deputado
Antônio Fuzatto conclui pela constitucionalidade dos
Projetos de Lei ns 1.081 e 1.107/92, 1.229 e 1.331/93.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado Antônio
Pinheiro passa a emitir pareceres sobre os projetos que lhe
foram distribuidos. Este parlamentar conclui pela
constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.292/93 e pela
constitucionalidade do Projeto de Lei no 1.299/93, com a
Emenda nQ 1, de sua autoria. Colocados em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos Deputados, convoca-os para a próxima reunião,
em dia e horário já estabelecidos, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Reinaldo Lima
- Antônio Pinheiro.
ATA DA 56 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de
maio de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Côssimo Freitas, Francisco
Ramalho e Gilmar Machado, membros da comissão supracitada.
Estão presentes, também, os Deputados Romeu Queiroz, Rêmolo
Aloise, José Militão e Antônio Fuzatto. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Cóssimo Freitas, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Francisco Ramalho
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. A
Presidência esclarece que a reunião destina-se a ouvir a
Dra. Ana Luíza Machado Pinheiro, Secretária Adjunta da
Secretaria da Educação, que discorrerá sobre assuntos
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pertinentes à situação do funcionalismo lotado nas
delegacias regionais de ensino do Estado. O Presidente faz a
leitura da relação dos membros desta comissão que
participarão das audiências públicas da Assembléia
Legislativa, a serem realizadas nas oito macrorregiões do
Estado, relação esta encaminhada ao Plenário. Informa também
que foi enviada a esta Comissão um ofício da Prefeitura
Municipal de Três Pontas, em que aquela Casa solicita apoio
à aprovação da Proposta de Emenda â Constituição nQ 15/91,
de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Essa
correspondência será apensa ao referido processo. O
Presidente concede a palavra ao Deputado Gilmar Machado, que
apresenta requerimento no qual solicita seja transformada
esta reunião em audiência pública, tendo em vista o
comparecimento de várias pessoas. Colocado em votação, é
aprovado esse requerimento- O Deputado Gilmar Machado faz
uso da palavra para justificar o convite feito à Ora. Ana
Luiza Machado Pinheiro. Nesta oportunidade, o Presidente
solicita á convidada que tome assento à mesa. Com a palavra,
a Dra. Ana Luiza Machado Pinheiro discorre sobre planos que
beneficiariam os servidores lotados nas delegacias regionais
de ensino. Abre-se debate entre parlamentares e demais
participantes. A Presidência passa a palavra à Sra. Zilá
Pereira de Almeida, Coordenadora de Administração do Sistema
de Ensino, que presta informações sobre a concessão do "pô-
de-giz" e de biênio ao professorado- Em seguida, a Profa
Maria José de Almeida, representante da 26a ORE de
Uberlândia, tece suas considerações a respeito da
inaplicabilidade das leis que regem o sistema de ensino e
faz criticas à forma como são definidas gratificações,
direitos e vantagens percebidos pelos servidores das
delegacias de ensino. Transcorridos os debates, o Presidente
submete à votação dois requerimentos apresentados pelo
Deputado Gilmar Machado, um em que solicita seja convidado o
Dr. Paulo José de Araújo, Secretário Adjunto de Recursos
Humanos e Administração, a comparecer a reunião desta
comissão para prestar esclarecimentos sobre a não-computação
do tempo de serviço dos servidores do Quadro de Magistério
que desempenham suas funções nas delegacias regionais de
ensino, e outro em que solicita informações ao Dr. Walfrido
Silvino dos Mares Guia Neto, Secretário da Educação,
referentes ao número de funcionários do Quadro de
Magistério, que prestam serviços no TRE e nas delegacias
regionais de ensino. Esses requerimentos são aprovados. Cum-
prida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença da convidada, dos parlamentares e demais
participantes, convoca os membros desta comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1993.
Cóssimo Freitas. Presidente - Gilmar Machado - Elisa Alves.
ATA DA 64a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE A AÇÃO
SOCIAL
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Às dez horas e trinta minutos do dia cinco de maio 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, estando
presentes, também, os Deputados Hely Tarquinlo e Márcio
Miranda. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Wilson Pires 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 registra as presenças dos Drs. Marx Golgher,
representante do Conselho Regional de Medicina no Conselho
Estadual de Saúde; Rosely Ferreira Aza, Presidente do
Conselho Regional de Assistentes Sociais; Walter Carmargos
Júnior, Diretor Clínico da Fundação Navantino Alves; e Olga
Shirley Carneiro Ricardo, Presidente do Conselho Regional de
Enfermagem, e convida-os para tomarem assento à mesa. O
Presidente esclarece que os convidados acima mencionados vão
discorrer sobre assuntos relacionados à área de saúde. A
seguir, a Presidência passa à discussão e à votação de
proposição da comissão. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
apresenta requerimento, de autoria do Deputado Roberto
Carvalho, em que este solicita a realização de reunião da
Comissão de Saúde e Ação Social, em audiência pública, no
auditório do Hospital Júlia Kubitschek, no próximo dia 19,
às 10 horas, com a participação de representantes de
entidades civis, estaduais e de representação daquele
hospital, com a finalidade de se discutirem as repercussões
do projeto de reestruturação da FHEMIG. Submetido a votação,
é esse requerimento aprovado. Logo apôs, a Presidência passa
a palavra ao Dr. Walter Camargo Júnior, que faz sua
exposição sobre o projeto da Fundação Navantino Alves, que
trata de diagnóstico de prevenção de retardo mental e aborda
as dificuldades que as famílias carentes estão encontrando
para fazer os exames preventivos, devido à falta de verba. O
Dr. Walter solicita apoio dos parlamentares à implementação
de um laboratório de citogenõtica na fundação. Na fase dos
debates, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, comunica que
tanto ele quanto o Deputado Adelmo Carneiro Leão estavam
sendo convocados com urgência pelo Presidente da Casa. Nessa
circunstância, o Deputado Jorge Hannas passa a Presidência
ao Deputado Wilson Pires Logo após, o Dr. Marx tece
considerações sobre a falta de saneamento básico e a
extinção do INAMPS e da FHEMIG Fazem uso da palavra,
também, as Dras. Rosely Ferreira Aza e Olga Shirley Carneiro
Ricardo, que tecem considerações sobre a Lei Orgânica Social
e o processo de municipalização, conforme consta nas notas
taquigráficas. Após as exposições, o Deputado Wilson Pires.
no exercido da Presidência, esclarece que, em virtude da
falta de "quorum", não é possível apreciar as matérias
constantes na pauta. Em seguida, agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no
dia 11, às 91h30min, com a finalidade de se apreciarem as
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matérias constantes na 64a Ordem do Dia, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Saia das Comissões, 11 de maio de 1992.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo - Wilson Pires
- Márcio Miranda - Ivo José.
ATA DA ?Og REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÂO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia seis de maio de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Célio de Oliveira, Anderson Adauto, Jorge Eduardo
e Milton Salles (substituindo estes, respectivamente, aos
Deputados Paulo Pettersen, José Renato e Jaime Martins, por
indicação das Lideranças do PMDB e do PFL), membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e esclarece que a presente reunião tem por
finalidade apreciar os processos de prestação de contas das
seguintes entidades: Associação Beneficente Hospital Santa
Rita, da cidade de Medina; Centro Espírita Grupo Espiritual
Escrava Anastácia, de Belo Horizonte, e Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Argola, de São João do
Paraíso, todas subvencionadas pelo Deputado Geraldo
Santanna; Associação de Assistência Social de Divinõpolis,
da cidade de mesmo nome, subvencionada pelo Deputado Geraldo
da Costa Pereira; Pombense Esporte Clube, de Rio Pomba,
subvencionada pelo Deputado Reinaldo Lima, e Departamento de
Assistência Médico-Social da Loja Maçônica Fraternidade
Ubaense, de Ub, subvencionada pelo Deputado Ibrahim Jacob.
Logo após, aPresidência solicita ao Deputado Jorge Eduardo
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente designa o Deputado Milton Salies para relatar a
matéria. Encerrada a ia parte da reunião, a Presidência
passa a palavra ao Relator, que emite pareceres, mediante os
quais conclui que a aplicação dos recursos pelas entidades
acima discriminadas obedece ao estabelecido na Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Submetidos a discussão e a
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente 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, 13 de maio de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Raul Messias - José Renato
- Bernardo Rubinger - Roberto Amaral.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.003/92

 

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, lg, do Regimento
Interno)

Comissão de Ciência e Tecnologia
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Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do

Estado, dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de
Ciência e Tecnologia - CONECIT - e dá outras providências.
Publicada em 22/8/92, a proposição foi encaminhada, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e
legalidade e lhe apresentou quatro emendas. Em seguida, o
projeto veio a esta comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentais; apresentamos-lhe as Emendas
flQ5 5 e 6. O Deputado Gilmar Machado, durante o período de
discussão, apresentou a Emenda ng 7, aceita, assim como as
demais, pelos membros da comissão presentes; esse fato deu
ensejo a esta nova redação, nos termos do art. 138, § l. do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela define, em seu art. lg, o Conselho
Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT - como órgão de
promoção e fomento do desenvolvimento cientifico e tecno-
lógico do Estado, repetindo comandos da Lei nQ 10.626. de
16/1/92, e estabelecendo sua subordinação à Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente - SECTEMA.
No art. 2g, descreve as competências do CONECIT; no art. 3,
estabelece sua composição; no art. SQ, a duração dos
mandatos de seus membros; no art. 9g, seu suporte técnico e
administrativo; no art. 10, a existência de seu Secretário
Executivo; no art. 11, a periodicidade de suas reuniões; no
art. 12, o 'quorum" mínimo para suas decisões; no art. 13, o
sistema de votação; no art. 15, a possibilidade de convite a
autoridades ou personalidades de reconhecido saber para
opinarem sobre temas específicos; no art. 15, parágrafo
único, a necessidade de a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - informar o conselho sobre
sua atuação; no art. 16, as competências de seu Presidente:
no art. 17, o prazo de 90 dias, a contar da data da
publicação desta lei, para a elaboração de seu Regimento
Interno.
O projeto de lei em estudo, em sua forma original, atribui
ao CONECIT competência deliberativa. A Comissão de
Constituição e Justiça dissentiu dessa atribuição: consa-
grou, por emendas apresentadas, sua exclusiva competência
consultiva.
Como órgão consultivo, o CONECIT será instância de as-
sessoramento do Poder Executivo; este, sim, o detentor da
competência de ações eficazes na área da ciência e tecno-
logia do Estado.
Por força de uma omissão do texto constitucional federal e
do estadual, o Poder Executivo não pode contar com a
participação da comunidade para deliberar sobre matéria
relativa a ciência e a tecnologia. As políticas públicas
nessa esfera da cultura devem ficar afetas ao exclusivo
desempenho do Poder Executivo
Se, agora, é necessário aceitar esse centralismo de com-
petência, dada a norma constitucional, para o futuro,
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certamente, deve-se produzir alguma modificação do ordena-
mento constitucional que viabilize a presença eficaz da
comunidade no âmbito das deliberações que a ciência e a
tecnologia exigem.
Além disso, constatamos, na proposição em estudo, que a
FAPEMIG não está representada no CONECIT. Por se tratar de
um órgão cuja existência resulta de comando constitucional
expresso e que administra um farto orçamento vinculado á
receita do Estado, julgamos necessária sua presença nesse

 

conselho. E o que justifica emenda que, a seguir,
apresentamos.
Durante a fase de discussão, o Deputado Gilmar Machado
apresentou a Emenda no 7, que aumenta de um para três o
número de representantes dos trabalhadores no CDNECIT,
propondo nova redação para o inciso 1 do art. 3g da propo-
sição. A emenda foi aceita por nós e pelos membros da co-
missão presentes, tendo em vista sua relevância social e
política.
Pareceu-nos necessário, contudo, modificar também o texto

do parágrafo único do art. 3g da proposição, em decorrência
da alteração numérica introduzida pela referida emenda, pois
o órgão passaria a ter 12 membros, em vez de 10. Assim, a
Emenda ng 7 deve conter as duas alterações; por isso, ao
final, damos-lhe nova redação.
No mais, obedecida a letra da norma constitucional que
consagra a competência indelegável da administração dos
interesses da ciência e da tecnologia ao Poder Executivo.
não há o que objetar ao texto do referido projeto de lei.
Ele atende às necessidades da área.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.003/92, no lg turno, com as Emendas do ng 1 ao 4, da
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas ngs 5,
6 e 7, apresentadas a seguir.

EMENDA NO 5
Dê-se ao inciso III do parágrafo único do art. 3Q a se-

guinte redação:
"Art. Og - .. ...........
Parágrafo único - . . ...............
III - seis membros designados pelo Governador do Estado, um

representando a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - FAPEMIG -, cinco por proposta do Secretário
de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, três dos
quais escolhidos entre cientistas e tecnólogos, e dois,
entre empresários com reconhecida participação nas questões
ligadas ao desenvolvimento cientifico e tecnológico do
Estado de Minas Gerais.".

EMENDA Ng 6
Dê-se ao inciso XIII do art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2Q - .. .............
XIII - propor as prioridades de pesquisa científica e
tecnológica entre as linhas de maior interesse para o de-
senvolvimento do Estado de Minas Gerais.".

EMENDA NO 7
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Dê-se ao parágrafo único do art. SQ e a seu inciso 1 a
seguinte redação:

3g - . ..............................................
Parágrafo único - Os demais membros do conselho, em número

de 12 (doze), serão escolhidos, observados os seguintes
critérios

- três representantes dos trabalhadores, sendo um de cada
central sindical, os quais serão indicados em lista
tríplice, por entidade regulamente estabelecida no Estado,
para designação pelo Governador do Estado;.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1993.
Ibrahlm Jacob, Presidente - Edward Abreu, Relator - Gilmar

Machado -
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.217/93
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Célio de
Oliveira, propõe seja declarado de utilidade pública o
Instituto JI( - IJK -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, apresentando
a Emenda ng 1. O projeto vem, agora, a esta comissão, para o
ig turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Instituto Jk é urna entidade sem fins lucrativos, que tem

como objetivo precípuo a promoção de estudos sobre a vida e
a obra do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,
ocupando-se, também, de pesquisas sobre problemas
brasileiros e mineiros, editando ensaios e realizando
conferências, cursos e seminários sobre temas da atualidade
política, social, econômica e cultural.
Procura, ainda. o IJK estimular atividades artísticas, o
esporte amador e a organização de núcleos de ação, com
vistas á formação das novas gerações.
Pela ação eminentemente humanistica e cultural que vem
desenvolvendo, ainstituição torna-se merecedora da
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.217/93, no lg
turno, com a Emenda ng 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993-
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.234/93

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

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Amilcar Padovani,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação
Desportiva Dois de Ouro - ADPM-JF -, com sede no Município
de Juiz de Fora.
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A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices
de natureza constitucional, legal ou jurídica à sua normal
tramitação, e vem, agora, a esta comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento ao disposto no art.
104, 1, "a' do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Desportiva Dois de Ouro, de Juiz de Fora, é
uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
que promove atividades desportivas amadoristas.
A entidade congrega policiais militares da guarnição
daquele município, bem como seus familiares e dependentes,
com o objetivo de promover, propagar e ministrar, entre
eles, a prática do desporto, em várias modalidades,
estimulando o congraçamento entre seus associados. Dessa
forma, contribui a ADPM-JF para desenvolver um clima de
harmonia e bem-estar social no ambiente em que atua, sendo,
pois, merecedora da declaração de sua utilidade pública.

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

ng 1.234/93, no lQ turno, em sua forma original.
Sala das Comissões. 13 de maio de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.240/93

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

A proposição em epígrafe, do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
tem por escopo declarar de utilidade pública _a Associação
de Apoio à Cultura e ao Meio Ambiente - ACUMA -, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Publicada em 4/3/93, foi a matéria enviada, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que nada
encontrou que pudesse obstar a tramitação do projeto. Esse
vem, agora, a esta comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade á qual se pretende outorgar o título
declaratôrio de utilidade pública é sociedade civil sem fins
lucrativos, que objetiva valorizar a cultura e proteger o
meio ambiente.
Consideramos, portanto, meritória a iniciativa, em virtude
dos relevantes serviços que a referida associação poderá
continuar prestando á comunidade.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos a favor da aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.240/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.253/93

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório
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O projeto de lei em epigrafe, do Deputado José Militão. tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Federação
Mineira de Corais, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Publicada em 11/3/93, a proposição foi encaminhada, para

exame preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça, que,
não identificando Impedimento de ordem legal que obstasse
sua tramitação, opinou por sua aprovação, com a Emenda nQ 1.
Vem, agora, a matéria a esta comissão para o lQ turno de

deliberação conclusiva, obededecendo ao que prescreve o art.
104, 1, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade tem por finalidade congregar os coros do Estado

de Minas Gerais, objetivando difundir e estimular a prática
da música coral no Estado, favorecer a criação e o
funcionamento de conjuntos corais, realizar concentrações
corais, promover, preservar e difundir o repertório coral de
autores brasileiros, incrementar a produção coral, organizar
e publicar um cadastro dos organismos corais do Estado e
interessar-se por Iniciativas que favoreçam a melhoria dos
conjuntos corais e o aperfeiçoamento de seus regentes.
O papel da entidade no Estado é reconhecidamente
importante, pois é séria e responsavelmente comprometida com
o desenvolvimento da arte mineira, o que a torna merecedora
do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.253/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1. da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 859/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei em
epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ã
Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de São Francisco.
Aprovado no lQ turno, na forma original, volta o projeto a
esta comissão para que seja elaborado o parecer para o 2Q

turno.
Fundamentação

A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário, por não envolver nenhum desembolso
por parte do Governo Estadual
Em relação à questão patrimonial, vale mencionar que a

Secretaria de Recursos Humanos e Administração, consultada,
manifestou-se favoravelmente à doação de que trata o
projeto.

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

Lei nQ 859/92. no 2Q turno.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, Relator - Raul

Messias - Bernardo Rubinger - Roberto Amaral.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 973/92
Comissão de Redação

De autoria do Procurador-Geral de Justiça do Estado, o
Projeto de Lei flg 973/92, que dispõe sobre o reajustamento
dos vencimentos dos servidores do Quadro Permanente dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público 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 No 973192
Dispõe sobre o reajustamento dos vencimentos dos servidores
do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - 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 lg 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 lQ de

outubro de 1992;
IV - 20% (vinte por cento), a partir de lQ de novembro de

1992.
Art. 2g - O art. 3g da Lei ng 10.857, de 6 de agosto de
1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3g - O atual ocupante de cargo do Quadro Especifico

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 1Q de
maio de 1992"."
Art. 3g - Os servidores inativos aposentados com pro-ventos
correspondentes aos vencimentos dos 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 no 16.686, de 27 de outubro
de 1974, passam a perceber proventos correspondentes aos
vencimentos dos ocupantes de 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 no 10.771, de 22 de junho
de 1992.
Art. 4 - Para atender aos encargos financeiros decorrentes

da execução 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



316

mil quinhentos e cinqüenta e seis cruzeiros e oitenta e
quatro centavos), observado o disposto no art. 43 da Lei
Federal nQ 4.320. de 17 de março de 1964.
Aru s - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo os efeitos do art. SQ a lQ de maio
de 1992
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Dilzon Melo, Relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.015/92
Comissão de Redação

De autoria do Deputado Márcio Miranda, o Projeto de Lei nQ
1.015/92, que concede dispensa de ponto e dia de descanso ao
servidor público civil ou militar que doar sangue a banco de
sangue estadual, foi aprovado no 2Q turno na forma do
vencido no 1 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 1.015/92
Concede dispensa de ponto e dia de descanso ao servidor
público civil ou militar que doar sangue a banco de sangue
estadual
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Aru lg - O servidor público civilou militar que doar
sangue a banco de sangue estadual será dispensado do
registro de ponto no dia da doação e terá direito a um dia
de descanso, acrescido às suas férias regulamentares.
Parágrafo único - A doação deverá ser precedida de

cadastramento do servidor no órgão estadual competente.
Art. 2g - O servidor terá direito a, no máximo, 2 (dois)
dias de descanso por ano, correspondentes a 2 (duas)
doações, observado o intervalo minimo de 6 (seis) meses
entre uma e outra.

l Q - Para fins de apuração e de controle dos dias de
descanso a que tiver direito o servidor, a doação deverá
anteceder as suas férias regulamentares em pelo menos 90
(noventa) dias

- Não poderão ser convertidos em espécie os dias de
descanso a que se refere este artigo.
Art 3 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei nQ 1.501, de 25 de outubro de 1956.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Dílzon Melo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.318/93k
Comissão de Redação

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, o Projeto de Lei nQ 1-318/93, que dispõe
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sobre o reajustamento dos símbolos e dos níveis de
vencimentos do Quadro de Pessoal dos Servidores da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estada de Minas Gerais,
inclusive inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de
Pessoal e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno,
com a Emenda nQ 1, de folhas.
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 1.318193
Dispõe sobre o reajustamento dos símbolos e dos níveis de
vencimentos do Quadro de Pessoal dos servidores da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
inclusive inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de
Pessoal, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - Os valores dos símbolos e dos níveis de
vencimentos do Quadro de Pessoal dos servidores da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
inclusive inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de
Pessoal ficam reajustados na forma dos Anexos 1 a IV desta
lei, observadas as datas de vigência neles indicadas-
Art. 2 - Nos valores constantes nos Anexos de 1 a IV desta
lei, está incluído o percentual de 80% (oitenta por cento)
da Gratificação de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
acrescido pela Resolução ng lO, de 13 de setembro de 1989,
com o que esse percentual se extingue.
Parágrafo único - O remanescente da referida vantagem

manterá a natureza e as características definidas na Lei no
10.292, de 2 de outubro de 1990, e nas resoluções próprias.
Art. 3Q - Os cargos de Supervisor V. código TC-CH-01,
constantes no Anexo 1 da Lei no 10.858, de 5 de agosto de
1992, ficam posicionados no símbolo de vencimento TCU-15. do
Anexo III desta lei.
Art. 4g - A gratificação de que trata o art. 5g da Lei n
10.292, de 2 de outubro de 1990, a partir de lQ de agosto de
1992, passa a integrar a remuneração para o cálculo da
gratificação por tempo integral, prevista no art. 16 da Lei
nQ 10.858, de 5 de agosto de 1992, respeitado o disposto no
art. 2Q desta lei.
Art. 5Q - O acréscimo previsto no art. 7Q da Lei nQ 9.768.
de 31 de maio de 1989, estende-se aos servidores ativos e
inativos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a
partir da data da publicação desta lei.
Art 6 - Ficam estendidos os benefícios assegurados pelo
art. 7Q da Lei nQ 10.858, de 5 de agosto de 1992, aos
servidores de que trata a Lei nQ 10.470, de 15 de abril de
1991. colocados à disposição do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais até 18 de dezembro de 1992.
Art. 7g - Aplica-se aos servidores do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais o disposto no art. 10 da Lei ng
10.120, de 29 de março de 1990.
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Art. 8g - O valor do abono-família é fixado em Cr$7.400,OC
(sete mil e quatrocentos cruzeiros) por dependente, a partir
de lQ de janeiro de 1993.
Art. 9g - Os cargos de Agente de Telefonia passam a ter o
código TC-SG-08, permanecendo com o símbolo de vencimento
original.
Art. 10 - Os cargos de provimento efetivo de Datilógrafo-
Redator, código TC-5G-04, do Quadro de Pessoal dos
Servidores da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, ficam transformados em cargos de carreira, com
a denominação de Assistente Técnico-Redator, código TC-SG-
04.
Art. 11 - O Anexo 1 da Lei nQ 10.858, de 5 de agosto de
1992, fica acrescido de 1 (um) cargo de Diretor II, código
TC-DAS-04, símbolo TCS-2; de 1 (um) cargo de Analista de
Registros Funcionais, código TC-EX-04, símbolo TCU-15, e de
7 (sete) cargos de Assessor de Auditor, símbolo TCS-2, de
recrutamento limitado.
Art. 12 - As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão por conta dos créditos orçamentários consignados ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Oilzon Meio. Relator -

Geraldo Rezende.
(* - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
'Diário do Legislativo' de 14/5/93.)
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Belo Horizonte, sábado, 15 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 399 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE MAIO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - 19 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei do nQ 1.394 ao 1.396/93 -
Requerimentos do nQ 4.304 ao 4.314/93 - Requerimentos da
Comissão Especial para tratar das demissões dos funcionários
do CREDIREAL; da Comissão Especial para verificar a situação
dos empregados da Industrial Malvina S.A., em Bocaiúva, e da
Usina Ariadnópolis Açúcar e Álcool, em Campo do Meio, e dos
Deputados Antônio Carlos Pereira, Anderson Adauto (10),
Célio de Oliveira e Elmiro Nascimento - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Educação, de Saúde e Ação
Social e de Defesa Social (2) e dos Deputados Agostinho
Patrus (Líder do BRD), João Batista (Líder do PDT), Elmiro
Nascimento e Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Glycon Terra Pinto, Antônio Fuzatto, Ronaldo
Vasconcellos, Roberto Carvalho, Célio de Oliveira. Maria
Elvira, Maria José Haueisen e Raul Messias - Questões de
ordem - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 1 B Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimentos do

Deputado Anderson Adauto (10); encaminhamento ao
Departamento de Comissões - Requerimento da Comissão
Especial para tratar das demissões dos funcionários do
CREDIREAL; deferimento - Requerimento da Comissão Especial
para verificar a situação dos empregados da Industrial
Malvina 5A, em Bocaiúva, e da Usina Ariadnópolis Açúcar e
Álcool, em Campo do Meio; deferimento - Requerimento do
Deputado Célio de Oliveira; deferimento - Requerimento do
Deputado Elmiro Nascimento; deferimento - Requerimento do
Deputado Antônio Carlos Pereira; discurso do Deputado
Baldonedo Napoleão; aprovação - Questão de ordem - 2g Fase:

Discussão e votação de proposições: Discussão, no 1Q turno,
do Projeto de Lei nQ 305/91; discurso do Deputado Gilmar
Machado; apresentação do Substitutivo 

na 
1; encerramento da

discussão; encaminhamento ã Comissão de Administração
Pública - Questão de ordem; chamada para recomposição de
'quorum - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio
Pinto - Anderson Adauto Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antõnio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
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- Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- 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 - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênlo - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Miguel Barbosa - Milton
Sanes - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias
- Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - 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. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
O Deputado Raul Messias, lQ-Secretário ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Edinho Ferramenta, Deputado Federal, com referência
a requerimento do Deputado Dilzon Meio (pedido de apoio a
aprovação de projeto de lei de autoria do Deputado Federal
Décio Knopp), que o assunto merecerá toda a atenção, após
análise da Bancada do PT.
Do Sr. Camilo Machado, Deputado Federal, com relação a
requerimento do Deputado Dilzon Melo (pedido de apoio a
aprovação do projeto de lei do Deputado Federal Décio Knopp
que trata da liberação de jogos nas estâncias
hidrominerais), que o pedido será incontinenti atendido.
Do Sr. Elmo Calhau, Prefeito Municipal de Matozinhos,
agradecendo o voto de pesar requerido em Plenário pelo
Deputado Arnaldo Canarinho, em virtude da morte da mãe do
referido Prefeito.
Do Sr, Francisco José Schettino. Diretor-Presidente da Cia.

Vale do Rio Doce, com referência a requerimento do Deputado
Marcos Helênio (pedido de implantação de trem de passageiros
no trecho Belo Horizonte-Vitória), que a viabilização da
medida depende de algumas obras na região de Pedreira Rio
das Velhas e de acerto de detalhes com a Rede Ferroviária
Federal
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposições
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI No 1.394193
Cria o Fundo Estadual do Trabalho - FET - e dá outras

providências -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Fundo Estadual do Trabalho - FET -
com base na Lei Complementar ng 27, de 18 de janeiro de

1993.
Art. 2g - O FET tem por objetivo o financiamento da folha
de pagamento de empregados em atividades urbana e rural,
contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do
Estado, bem como para a manutenção do nível de emprego.
Parágrafo único - Podem recorrer ao FET as microempresas,
as pequenas empresas urbanas, os nicroprodutores e os
pequenos produtores rurais, assim definidos no art. 2Q da
Lei ng 10.992, de 19 de dezembro de 1992.
Art. 3Q - O FET, de natureza contábil e de caráter
rotativo, será integralizado com os seguintes recursos:

- dotações previstas anualmente no Orçamento do Estado;
II - 15% (quinze por cento) do lucro liquido dos Bancos do

Estado;
III - recursos de qualquer origem, desde que não o onerem-
Art. 4g - A contrapartida dos mutuários será, no mínimo,
igual a 10% (dez por cento) do valor total do empréstimo
obtido.
Art. 5Q - Os financiamentos serão concedidos observando-se

as seguintes condições:
- prazo de carência mínimo de 1 (um) e máximo de 2 (dois)

anos a partir da data de assinatura do contrato;
II - prazo máximo de amortização de 60 (sessenta) meses a

partir do término da carência;
III - comprovação, perante o agente financeiro, da

regularidade de todas as obrigações trabalhistas, bem como a
apresentação de livro de registro de empregados, da Carteira
do Trabalho e Previdência Social dos empregados, de
comprovantes de recolhimento previdenciário, de depósito do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de atestado do
sindicato da categoria do empregado comprovando a idoneidade
dessas informações.
Art. 60 - As parcelas do financiamento serão liberadas
mensalmente mediante a comprovação do disposto no artigo
anterior.
Art. lo - O débito contraído por microprodutores e pequenos
produtores rurais será convertido em produto, tomando por
base o preço mínimo garantido pelo Governo Federal.

lg - Para os produtos não contemplados com a política de
preços mínimos do Governo Federal será usada a cotação de
mercado do dia da tomada do financiamento.
f 2Q - O produto a que se refere o caput' deste artigc

será indicado pelo mutuário no ato da assinatura do contratc
de financiamento.
Art. Bg - Para financiamentos concedidos ás empresas de

atividade urbana, a divida será corrigida pelo índice Geral
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de Preços - IGP - ou por outra taxa que vier substitui-]o,
mais juros de 1% (um por cento) ao ano.
Art. 9Q - Aqueles beneficiários que, no decorrer do tempo
de carência ou da execução do plano de pagamento aprovado
pelos agentes financeiros, incorrerem em inadimplemento, ou
ainda descumprirem quaisquer normas do contrato terão
automaticamente que saldar toda a divida.
Art. 10 - 0 órgão gestor do FET será a Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação-Geral - SEPLAN -, que
terá, entre outras, as seguintes atribuições;

- providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte
no orçamento do fundo, antes de sua aplicação;
II - organizar o cronograma financeiro de receita e
despesa, acompanhar sua execução e a aplicação das
disponibilidades de caixa em papéis de divida pública
estadual ou em títulos de instituições financeiras oficiais
do Estado;
rI! - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico

do projeto ou atividade.
Art. li - O agente financeiro do FET será o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, que terá, entre
outras, as atribuições de; -

- aplicar os recursos do fundo segundo as normas e os
procedimentos definidos pelo órgão competente;
Ir - remunerar as disponibilidades temporárias de caixa, a

fim de evitar a descapitalização do fundo;
III - promover a cobrança dos créditos concedidos,
inclusive em esfera judicial;
IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos

colocados à sua disposição.
Art. 12 - O grupo coordenador do FET será composto por
representantes da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação-Geral, da Secretaria de Estado da Fazenda, da
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, da
Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, da
Secretaria de Estado da Indústria, Mineração e Comércio, das
centrais sindicais que têm sede regional no Estado de Minas
Gerais e do representante do Serviço de Apoio ás Micro e
Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE - MG -, que terá
as seguintes atribuições:

- elaborar a política geral de aplicação dos recursos,
fixar diretrizes e prioridades e aprovar o cronograma
previsto;
II - recomendar ao gestor a readequação ou a extinção do

fundo, quando necessário;
III - acompanhar a execução orçamentária do fundo.
Art. 13 - Os demonstrativos financeiros, bem como os
critérios de prestação de contas do fundo obedecerão ao
disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, e
às normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 14 -.Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de
sua publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 13 de maio de 1993.
Raul Messias
Justificação: Á Lei Complementar nQ 27, de 18/1/93, que

dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo,
cria a oportunidade de termos, no âmbito do Estado, fundos
que possam contribuir para nosso desenvolvimento social e
econômico. Embasados nessa lei, propomos a criação do Fundo
Estadual do Trabalho - FET.
E do conhecimento de todos que estamos atravessando uma das

piores crises econômicas, tornando-se da maior relevância a
criação de instrumentos que possibilitem a volta do

crescimento econômico em nosso Estado.
O FET será um instrumento não só de manutenção do nível de
emprego mas também de geração de novos empregos,
possibilitando a criação de novas empresas e evitando a
falência de muitas outras.
Á linha de crédito para a mão-de-obra criada pelo FET
permitirá aos empregadores, sobretudo os microprodutores e
os pequenos produtores rurais, regularizarem sua situação
trabalhista, pois é sabido que a maioria deles não consegue
arcar com todas as despesas decorrentes das obrigações da
relação do trabalho. São despesas enormes, que acabam por
levar os empregadores a dispensarem seus empregados,
colocando-os no desemprego e contribuindo para o aumento da

marginalidade.
Á questão do desvio dos financiamentos para outros fins
seria resolvida com o disposto no art. Sg, item III, pois o
crédito seria condicionado à apresentação das referidas
comprovações.
Outro problema, sempre levantado quando falamos em aumentar

o poder aquisitivo dos trabalhadores, é a possível inflação
resultante desta medida- Quando propomos, no art. GQ do
projeto, a liberação mensal dos recursos, estamos evitando
esse perigo, pois o aumento da massa de salário será
correspondente ao aumento da produção ou vice-versa.
O art. 7Q e seus parágrafos criam a possibilidade para que
os microprodutores e os pequenos produtores rurais, que na
maioria das vezes estão descapitalizados, saldem suas
dividas com o produto do seu trabalho, conseguindo, assim,
tranqüilidade em face das freqüentes oscilações dos preços
dos produtos agricolas, principalmente na época da safra.
Finalmente, a participação dos sindicatos respectivos

aumentaria a transparência da utilização dos recursos.
Diante dos fatos e da relevância da matéria para o
desenvolvimento do Estado, contamos com o apoio dos nobres
Deputados á aprovação deste projeto de lei,
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administação Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.395193
Declara de utilidade pública a Nova Associação do Bairro

São Carlos Borromeu, 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 Nova
Associação do Bairro São Carlos Sorromeu, com sede no
Município de Jacui.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 1993.
Cóssimo Freitas
Justificação: A Nova Associação do Bairro São Carlos

Borromeu é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem
por objetivo contribuir para o melhoramento das condições de
vida, de trabalho e de moradia de seus associados.
A associação desenvolve inúmeras atividades, entre as quais
a assistência educacional, a prática recreativa, o
transporte, o beneficiamento e a industrialização de
produtos necessários á realização de suas atividades
sociais-
Por prestar significativos benefícios á comunidade a que
serve, acreditamos que a entidade merece ser declarada de
utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
I. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Np 1.396/93
Dispõe sobre a apreensão de veículo automotor oficial de

serviço e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - E proibida a utilização de veículo automotor
oficial de serviço pertencente à administração pública
direta ou indireta do Estado de Minas Gerais:

- antes das 6 e após as 20 horas, de segunda a sexta-
feira;
II - aos sábados, domingos e feriados;
III - para transporte de familiar do servidor;
IV - para transporte de objeto do servidor;
V - para transporte de pessoa estranha ao serviço público;
VI - para excursão ou passeio;
VII - para transporte a casa de diversão, estabelecimento
comercial ou de ensino;
VIII - para qualquer uso diverso do devido.
Parágrafo único - Em casos de realização de serviço
especial Inerente ao exercido do serviço público, poderão
ser, mediante autorização especial, desconsideradas as
disposições contidas nos Incisos 1 e II deste artigo.
Art. 2Q - Fica a autoridade policial autorizada a apreender

qualquer veículo utilizado nos casos discriminados no artigo
anterior.
# l Q - O veículo apreendido será encaminhado á Secretaria

de Estado de Recursos Humanos e Administração.
- Caberá à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

Administração os procedimentos necessários à apuração de
responsabilidades e aplicação de sanções, nos termos do art.
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14 do Decreto no 22.817, de 12 de maio de 1983, com a
redação dada pelo Decreto nQ 27.980, de 5 de abril de 1988.
§ 3o - Responderão solidariamente pelas infrações cometidas

aquele que estiver usando o veiculo oficial e a autoridade
responsável pelo seu uso.
§ 4g - O servidor que reincidir nas infrações de que trata

esta lei poderá ser demitido do serviço público.
Art. 30 - Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar
infração a esta lei.
6 lg - Em casos de flagrante, o cidadão deverá comunicar o
fato à autoridade policial mais próxima, a qual agirá
conforme o disposto no art. 2g desta lei, sob pena de
responder solidariamente pela infração.

2 - Inexistindo autoridade policial próxima ao local ou
estando o cidadão impossibilitado de comunicar imediatamente
o fato, poderá ele enviar comunicação oficial á Secretaria
de Estado de Recursos Humanos e Administração, a qual ficará
incumbida da apuração da denúncia.
Art. 4g - Esta lei não se aplica a veiculo utilizado como
ambulância; a veiculo utilizado por bombeiros ou pela
Policia, nem a veículo utilizado em serviços especiais,
permanentes ou temporários, definidos em regulamento
próprio.
Art. Sg - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 30 dias a contar de sua publicação.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: A medida que se consolida o regime

democrático no Estado brasileiro, percebemos que se amplia a
participação do cidadão comum nas diversas esferas de poder.
Isso se verifica sob as formas mais diversas, o que
demonstra a amplitude dos espaços existentes para o
exercício da cidadania.
Entre as principais conquistas alcançadas, tem-se

manifestado de forma notável a crescente preocupação do
indivíduo com a gestão da coisa pública. Em verdade, é
associada ao serviço público, muitas vezes, injustamente,
uma imagem de incompetência e desperdício, que já não passa
despercebida ao cidadão. Vê-se sem esforço que,
principalmente na difícil conjuntura atual, nossa população
tem-se mostrado inconformada com determinadas atitudes,
incompatíveis com a moral que se exige do serviço público.
Nesse contexto, poucas questões vão encontrar tanta
ressonância na sociedade quanto a da utilização dos veículos
públicos. Não faz muito tempo tivemos um Juiz Federal quase
linchado em certa praia de Santa Catarina porque saíra de
férias em carro oficial. E evidente a necessidade de
adequar o tratamento do problema aos imperativos morais que
motivam a indignação do povo.
Deve-se, todavia, notar que, antes de mais nada, possuímos
um vigoroso aparato jurídico a envolver a questão, o qual
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parte da própria Constituição Federal, que dedica especial
tratamento á administração pública, mormente no que tange á
moralidade. Consagrado no art. 37 daquele Diploma e repetido
no art. 13 da Carta Estadual, o principio da moralidade deve
nortear todos os atos da administração pública. E, além do
clássico principio incluído naqueles textos, há vários
outros itens, cuja motivação não é outra senão a
Insatisfação da população com a administração pública.
Ressalte-se, ainda, que aquele principio agiganta-se na
proporção em que a crescente fiscalização exercida pela
sociedade civil sobre a máquina pública exige posturas mais
eficazes de seus gestores, o que torna essencial a
existência de normatização inferior que contemple as
diversas especificidades que surgem dessa dinâmica.
Observamos, aliás, que, se o principio da moralidade é o

mais visado no serviço público, os outros também podem ser
arrolados entre aqueles que são constantemente violados. No
uso de veículo público para fim diverso do devido, podemos
encontrar também clara infração aos princípios da finalidade
e da legalidade.
Assim é que o presente projeto trata de ponto importante
para a administração pública nos dias atuais, qual seja a
melhor forma de se coibir o uso abusivo dos carros oficiais.
Trata-se, aliás, de matéria que já dispõe de suficiente
regulamentação na parte relativa ao uso do veiculo
automotor, mas não recebeu a mesma atenção no que diz
respeito ao combate ás irregularidades. A partir do Decreto
nQ 10.450, de 5/4/67, passando pelos Decretos nQs 11.032, de
25/3/68. e 22.817, de 12/5/83, e chegando ao Decreto ng
27.980, de 5/4/88, poucos reparos teríamos a fazer no
aspecto da utilização do carro público estadual. Ocorre que
há uma lacuna na parte que se refere á fiscalização e ás
sanções para os infratores.
Como já foi feito em alguns Estados do Pais, mais
recentemente no Piauí, devemos oferecer soluções mais
rápidas e eficientes para tais problemas. Verifica-se, pois,
que temos apenas o art. 15 do Decreto nQ 22.817, de 1983,
que delega à Diretoria de Transportes e Serviços Gerais da
SERHA a competência para fiscalizar o uso de veiculo
oficial. E muito pouco, em vista das grandes necessidades
que enxergamos; afinal, estamos tratando de grave falta
praticada pelo funcionário público. Como bem explica
Cretella Jr.," basta o dano moral para que se configure
crime contra a Administração". E ele salienta, além disso,
que o crime ocorre "quando os funcionários exorbitam, no
exercício da função, usurpando-a e acarretando-lhe dano
moral'. Também o mestre português Antônio José Brandão é
categórico quando afirma que "comete uma imoralidade
administrativa o administrador que perturba a ordem
administrativa com uma conduta determinada para fins
concretos alheios à administração".
Poucas infrações se encaixam tão bem no perfil da
imoralidade administrativa quanto a inadequada utilização de
veiculo oficial. E assim, aliás, que se manifesta Hely Lopes
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Meireiles, ao dizer que, "quando o agente ultrapassa o
limite de poder para o desempenho de suas funções, atua com
abuso de poder" e ao lembrar com oportunidade que "na
administração pública não há liberdade nem vontade pessoal
- - só é permitido fazer o que a lei autoriza".

Acrescentem-se ainda suas palavras sobre o principio da
finalidade, que "veda a prática de ato administrativo
visando unicamente satisfazer interesses privados, sob a
forma de desvio de finalidade". Percebemos de maneira
transparente e precisa que, quando um agente público usa um
veiculo sob sua responsabilidade para propósitos divergentes
do interesse público fere princípios administrativos
basilares, tais como os da moralidade, finalidade e da
legalidade. E necessário, então, que se criem mecanismos
mais adequados ao combate àquela infração.
E justamente esse o sentido do projeto ora apresentado. Se
existem problemas a serem sanados, é obrigação do
Legislativo editar normas consoante os desejos da população.
Não é outro o escopo da presente proposição, em que podemos
apontar várias virtudes. Ela defende a administração
pública, ao coibir o ilícito administrativo, e lhe fornece
maior rigor e comprometimento na defesa da moralidade;
imprime celeridade à ação da autoridade policial; estabelece
que o cidadão é parte legitima para exigir a ação da
autoridade, reforçando a formação da cidadania e resgatando
seu direito de fiscalizar; e constituirá, enfim, se
aprovada, uma legislação forte, que, bem aplicada,
contribuirá para a restauração da moral no serviço público.
Este projeto deve ser entendido como uma resposta aos

anseios da sociedade e, especialmente, a seu sentimento de
impotência perante o ente público. Que nunca se perca a
orientação do organismo social na edição das leis.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

REQUERIMENTOS
Ng 4.304/93, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado ofício ao Secretário da Educação pedindo
informações sobre o número de funcionários do Quadro do
Magistério que se encontram prestando serviços ao TRE e às
delegacias regionais de ensino. (-A Mesa da Assembléia.)
Ng 4.305/93. do Deputado Bonifácio Mourão, pedindo seja
remetido oficio ao Governador do Estado a fim de que
encaminhe a esta Casa mensagem autorizando a permuta de
terreno entre o Estado e o Município de Governador
Valadares, destinado à construção da cadeia pública. (-À
Comissão de Defesa Social.)
Ng4.306/93, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
o Prefeito Municipal e com o Presidente do Sindicato Rural
de Lagoa Formosa pela realização da XIV Festa Regional do
Feijão. (-A Comissão de Agropecuária.)
Ng 4.307/93, do Deputado Miguel Barbosa, em que pede seja
remetido ofício ao Secretário de Ciência e Tecnologia a fim
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de que se agilizem os processos de regularização das
empresas poluidoras dos principais rios que constituem a
bacia do rio Grande, à montante da Represa de Furnas. (-A
Comissão de Meio Ambiente.)
Ng 4.308/93, do Deputado José Militão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
CEMIG com vistas à imediata construção da Usina Hidrelétrica
de Irapé, no rio Jequitinhonha, Município de Grão-Mogol. (-Á
Comissão de Política Energética.)
NQ 4.309/93, do Deputado Antônio Pinheiro, pedindo se
encaminhe oficio ao Governador do Estado, ao Secretário da
Educação e ao Diretor do DER-MG a fim de que seja
intensificada a fiscalização do trânsito nas estradas
mineiras e de que seja incluída no currículo das escolas da
rede estadual disciplina optativa sobre o trânsito. (-A
Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.310/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Saúde com vistas à instalação de uma unidade sanitária no
Município de Juatuba. (-A Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 4.311/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
construção de um ginásio poliesportivo no Bairro São
Sebastião, no Município de Oliveira.
NQ 4.312/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
implantação da extensão de séries, da Sa à 8a, na Escola
Estadual Tomás Brandão, situada no Bairro Santo André no
Município de Belo Horizonte. (-Distribuídos à Comissão de
Educação.)
NQ 4.313/93, do Deputado Antônio Fuzatto, solicitando seja
dirigido ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações
sobre a planilha de custos das passagens da linha de ônibus
entre os Municípios de Barbacena e Antônio Carlos.
NQ 4.314/93. do Deputado Antônio Fuzatto, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas à
obtenção de informações sobre o recolhimento do ICMS na
cidade de Barbacena e sobre a comercialização de parte da
produção da Cia. de Cimento Portland Paraíso, indústria
situada no Município de Barroso. (-Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)
Do Deputado Anderson Adauto (10), solicitando sejam

retirados de tramitação os Requerimentos ns 576, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 489, 490 e 491/91, de sua autoria.
Da Comissão Especial para tratar com o Presidente do Banco
de Crédito Real sobre o Problema das Demissões de Inúmeros
Funcionários Daquela Instituição, solicitando a prorrogação,
por mais 30 dias, do prazo de funcionamento da comissão.
Da Comissão Especial para Verificar "in Loco" a Situação
dos Empregados da Indústrial Maivina S. A., em Bocaiúva, e
da usina Arladnópolls Açúcar e Álcool, em Campo do Meio,
Tendo em vista Denúncias de que os Empregados Destas
Empresas Estão Vivendo em Situação de Miséria, visto que Não
Recebem Seus Salários desde Outubro de 1992, solicitando a
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prorrogação, por mais 45 dias, do prazo de funcionamento da
comissão.
Do Deputado Célio de Oliveira, solicitando seja o Projeto

de Lei ng 1.247/93 anexado ao Projeto de Lei Complementar ng
3/90.
Do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja designada
uma comissão de Deputados para representar esta Assembléia
na 35a Festa Nacional do Milho, a realizar-se em Patos de
Minas no período de 21 a 30 de maio corrente.
Do Deputado Antônio Carlos Pereira, solicitando a
convocação de uma reunião conjunta das Comissões de
Fiscalização Financeira e de Agropecuária, com a presença do
Diretor Superintendente da SUDENDR e de representantes da
FETAEMG e da AMANS.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Saúde e Ação Social e de Defesa Social (2) e
dos Deputados João Batista (Líder do PDT), Agostinho Patrus
(Líder do BRD), Elmiro Nascimento e Mauri Torres.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Glycon Terra Pinto, Antônio Fuzatto, Ronaldo

Vasconceilos, Roberto Carvalho, Célia de Oliveira, Marta
Elvira, Maria José Haueisen e Raul Messias proferem
discursos, que serão publicados em outra edição

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, há 48
horas, apresentamos uma questão de ordem á Presidência.
Queríamos saber quando, onde, como e em que condições foi
indicado o representante desta Assembléia na Comissão
Estadual de Combate ã Seca no Polígono da Seca. Até os
jornais já publicaram essa nossa indagação . Portanto, nós
queríamos saber dessa Presidência a resposta a essa questão.
Muito obrigado.
O Sr. presidente - Esta Presidência informa ao ilustre
Deputado que, posteriormente, o Presidente desta Casa
responderá á sua questão de ordem.
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, fui
citado nominalmente pelo ilustre Deputado Roberto Carvalho
em seu pronunciamento sobre projeto de minha autoria, o qual
cria a Assembléia Metropolitana. Quero deixar claro que
concordamos com quase todas as afirmativas do nobre Deputado
Roberto Carvalho. No entanto, há um grupo de Prefeitos que,
por questões menores, ainda está arredio a uma participação
mais efetiva naquela Assembléia Metropolitana O Deputado
Romeu Queiroz e este Deputado estão acompanhando essa
questão, tentando levar ã frente essa idéia, que é boa para
toda a população da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Portanto, eu queria deixar isso bem claro para que não
fiquem sem resposta algumas questões levantadas pelo
Deputado Roberto Carvalho. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
l Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à Ia parte, a
Presidência passa á 2Q parte da reunião, com a la fase da
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Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação dos Projetos de Lei ns 384/91, do
Deputado Adelrno Carneiro Leão; 940/92, do Deputado Amilcar
Padovani; 971/92. do Deputado Ailton Vilela; 1.140, 1.155 e
1.194/92. do Deputado Reinaldo Lima; 1.141/92, do Deputado
José Militão; 1.160/92, do Deputado Agostinho Patrus;
1.164/92, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; e 1.183/92, da
Deputada Maria Olivia; e aprovação dos Requerimentos ns
3.846/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 4.142/93, do
Deputado Tarcísio Henriques; 4.148/93, do Deputado Simão
Pedro Toledo (Ciente. Publique-se.); pela Comissão de Saúde
e Ação Social - aprovação dos Projetos de Lei ngs 599/91 e
1.130/92, do Deputado José Militão; 811/92, do Deputado
Geraldo da Costa Pereira; 1.037/92, do Deputado Sebastião
Costa; 1.110, 1.126 e 1.162/92, da Deputada Maria Olivia;
1.129/92, do Deputado Francisco Ramalho; 1.139/92. do
Deputado AlIton Vilela; 1.146/92, do Deputado Jorge Hannas;
1.151 e 1.161/92, do Deputado António Genaro; 1.154/92. do
Deputado Hely Tarquinio; 1.156/92. do Deputado José Maria
Pinto; 1.165/92. do Deputado Ronaldo Vasconcellos e dos
Requerimentos ns 4.102 e 4.104/93. da Comissão de Educação
(Ciente. Publique-se.); pela Comissão de Defesa Social (2) -
aprovação dos Requerimentos nQs 4.133/93, do Deputado
Amilcar Padovani; e 4.143/93, do Deputado José Maria Pinto;
e rejeição do Requerimento ng 4.141/93, do Deputado José
Renato (Ciente. Publique-se.); pelos Deputados João Batista,
Lider do POT - indicação do Deputado José Braga para ocupar
a Vice-Liderança da Bancada do seu partido (Ciente.
Publique-se. Cópia às Lideranças-); Agostinho Patrus. Lider
do BRD - indicação do Deputado Sebastião Costa como membro
efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição nQ 15/91, do Deputado
Adelmc, Carneiro Leão, em substituição ao Deputado Elmiro
Nascimento (Ciente. Cópia às Lideranças. Designo. Ao
Departamento de Comissões.); Elmiro Nascimento - falecimento
do Sr. Sesõstres Nunes de Paula, ocorrido em Guimarânia; e
Mauri Torres - falecimento da Sra. Ornelina Augusta dos
Santos, ocorrido em João Monlevade (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimentos do Deputado Anderson
Adauto, Lider do PMDB (10), solicitando a retirada de
tramitação dos Requerimentos nos 576, 483, 484, 485, 486,
487, 488, 489, 490 e 491/91, de sua autoria. (Ciente.
Publique-se. Ao Departamento de Comissões.).
Requerimento da Comissão Especial para Tratar com o
Presidente do Banco de Crédito Real sobre o Problema das
Demissões de Inúmeros Funcionários Daquela Instituição, em
que solicita a prorrogação por 30 dias do seu prazo de
funcionamento. A Presidência defere o requerimento, de
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conformidade com o inciso XX do art. 244 do Regimento
Interno
Requerimento 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, em que
solicita a prorrogação por 45 dias do seu prazo de
funcionamento. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XX do art. 244 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Célio de Oliveira, Relator, na
Comissão de Justiça, do Projeto de Lei ng 1.247/93, que
dispõe sobre a instalação de unidades na Secretaria do
Tribunal de Contas, no qual solicita seja ele anexado ao
Projeto de Lei Complementar nQ 3/90, nos termos do art. 169
do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso XIII do art. 244 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita
seja designada comissão de Deputados para representar a
Assembléia na 35a Festa Nacional do Milho: em Patos de
Minas. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso XIV do art. 244 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira, em que
postula seja convocada reunião conjunta das Comissões de
Fiscalização Financeira e de Agropecuária, com a presença do
Diretor-Presidente da SUDENOR, que exercerá as funções de
Secretário Executivo da Comissão Estadual de Combate à Seca.
no Poligono das Secas, para que ele preste informações
quanto à proposta de trabalho dessa comissão, especialmente
quanto ao Convênio no 16/93, firmado entre o Ministério da
Integração Regional e a SLJDENOR, objetivando implantar o
Programa de Frentes Produtivas de Trabalho, em regiões
atingidas diretamente pela seca. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Baldonedo Napoleão.
- O Deputado Baldonedo Napoleão profere discurso, que será
publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, gostaria que
essa Presidência informasse em que dia vai ser realizada a
audiência pública em Montes Claros, pois não sabemos
informar as pessoas que nos procuram.
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a informar que

ainda não foram concluídos os entendimentos a respeito da a
data da audiência pública de Montes Claros. Informa ainda
que tão logo seja fixada a referida data, a Presidência dará
ciência ao Plenário.

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

Discussão e Votação de Proposições
0 Sr. Presidente - Discussão, no 1Q 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 e Orçamentária perderam prazo para emitir
parecer. Designado Relator em Plenário, o Deputado Ronaldo
Vasconcel los emitiu parecer oral pela rejeitção do projeto.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-]o, o
Deputado Gilmar Machado.
- O Deputado Gilmar Machado profere discurso, que será

publicado em outra edição.
- Vem á Mesa;

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 305/91
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica vedada a intermediação remunerada de mão-de-
obra nas administrações direta, indireta, autárquica e
fundacional do Estado, exceto para as funções abaixo
relacionadas:
a) ascensorista;
b) motorista;
c) garçom;
d) continuo;
e) faxineiro;
f) digitador.
Art. 2g - A contratação da empresa jurídica responsável

pelos profissionais referidos no artigo anterior deverá ser
precedida de licitação.
Art. 3 - O preenchimento dos demais cargos para funções de

execução e assistência deverá ser precedido de concurso
público-
Art. 4 - A administração pública tem o prazo de 180 (cento

e oitenta) dias para adaptar-se ao disposto nesta lei.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 1993.
Gilmar Machado
Justificação: O substitutivo que ora apresentamos a nosso
próprio projeto busca adequar a proposta á realidade hoje
vivida pelo Estado.
Consideramos, concomitantemente, que o abuso da prática de
recorrer à terceirização pode gerar distorções quanto ao
preenchimento e á execução de serviços, desvirtuando o
mecanismo de carreira e os ditames constitucionais.
Flexibilizamos a proposta, de maneira a atender não só ás

especificidades dos cargos enumerados, como também ás reais
necessidades da administração pública.
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O Sr. presidente - Encerra-se a discussão. Tendo em vista a
apresentação de substitutivo pelo Deputado Gilmar Machado, a
Presidência devolve o projeto à Comissão de Administração
Pública para que ela emita parecer sobre o substitutivo.

Questão de Ordem
O Deputado João Batista - Sr. Presidente, verificando, de
plano, a inexistência de 'quorum para o prosseguimento da
reunião, solicito seja ela encerrada-
0 Sr. Presidente - E regimental a questão de ordem do
Deputado João Batista. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
verificação de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada oito Deputados.

Não ha 'quorum' para o prosseguimento dos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a presente reunião
e convoca os Deputados para a ordinária de debates de
amanhã, dia 14, às 9 horas, e para a especial, também de
amanhã, às 141h30min, destinada ao Ciclo Nacional de Debates
contra a Violência. Levanta-se a reunião.

ATA DA 53? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia cinco de maio de mil novecentos e
noventa e três, comparecem, na Sala das Comissões, os
Deputados Tarcísio Henriques, Antõnio Fuzatto, Díizon Meio e
Geraldo da Costa Pereira (substitundo este ao Deputado José
Renato, por indicação da Liderança do PMDB). Havendo número
regimental. o Presidente, Deputado Tarcisio Henriques,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Díizon Meio
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-se à
3a fase do expediente, com a distribuição de proposições,
cabendo ao Deputado Dilzon Melo relatar os Requerimentos ns
4.132, 4.133, 4.134, 4.136, 4.137, 4.143, 4.147, 4.150,
4.152, 4.156, 4.163 e 4.165/93; ao Deputado Antônio Fuzatto,
os Requerimentos ngs 4.168, 4.177, 4.180, 4.183, 4.186,
4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.193 e 4.194/93; ao
Deputado Geraldo da Costa Pereira, os Requerimentos nQs
4.197, 4.198, 4.199, 4.201, 4.203, 4.219, 4.221, 4.224,
4.225, 4.226, 4.227, 4.228 e 4.229/93. Esgotada a matéria
destinada à primeira parte da reunião, a Presidência passa à
2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de
parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário
da Assembléia. Na pauta, o Projeto de Lei Complementar no
3/90. O Presidente. Relator da matéria, apresenta
requerimento convidando o Presidente do Tribunal de Contas,
Cons. Fued Dib, para comparecer à próxima reunião ordinária
desta comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre a
proposição e subsidiar o processo. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Passa-se à 3a fase da Ordem do Dia,
com a discussão e votação das proposições sujeitas à
deliberação conclusiva da comissão. Em discussão, os Pro-
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jetos de Lei nos 712, 981 e 989/92. O Relator, Deputado
Antônio Fuzatto, opina pela aprovação das proposições.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
projetos aprovados. Com a palavra, o Deputado Dilzon Melo,
que emite pareceres orais favoráveis à aprovação dos
requerimentos que lhe foram distribuidos. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos
flQs 4H32, 4.133, 4.134, 4.136, 4.137, 4.143, 4.147, 4.150,
4.152, 4.156, 4.163 e 4.165/93. A seguir, o Deputado Antônio
Fuzatto emite pareceres orais favoráveis à aprovação dos
requerimentos a ele distribuídos. Colocados em votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns 4.168,
4.177, 4.180, 4.183, 4.186, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191,
4.192, 4.193 e 4.194/93. O Deputado Geraldo da Costa Pereira
profere pareceres orais favoráveis á aprovação dos requeri-
mentos que lhe foram distribuídos. Colocados em votação,
cada um por sua vez, ficam aprovados os Requerimentos ns
4.197, 4.198, 4.199, 4.201, 4.203, 4.219, 4.221, 4.224,
4.225, 4.226, 4.227, 4.228 e 4.229/93. A Presidência Informa
que se encontram sobre a mesa os requerimentos que, nos
termos da Deliberação da Mesa no 487, independem de parecer.
Colocados em votação, cada um por sua vez, ficam rejeitados
os Requerimentos nos 4.145, 4.149, 4.174, 4.184, 4.200 e
4.213/93. Sobre a mesa, o Parecer de Redação Final do Pro-
jeto de Lei nQ 830/92, de autoria do Deputado José
Bonifácio, que declara de utilidade pública o Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Barbacena, com
sede no Município de Barbacena. Colocado em discussão e
votação, é aprovado o parecer de redação final. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Geral-do Rezende -

Sebastião Costa - Antônio Fuzatto.
ATA DA fl REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia seis de maio de mil novecentos e noventa
e três, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ajalmar Silva, Arnaldo Canarinho, Antônio Genaro e Jorge
Eduardo, membros da comissão supracitada Presentes, também,
o Deputado Simão Pedro Toledo, Bonifácio Mourão, José
Renato, Geraldo Santana e Bernardo Rubinger. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo
Canarinho que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Não havendo correspondência a ser lida, a Presidência
esclarece que a reunião tem por finalidade ouvir o Dr.Paulo
Caldeira Brant, Ex-Professor da Escola de Veterinária da
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, titular da
cadeira de inspeção de carnes durante 30 anos naquela
universidade; Sr. Roberto Ferrez Amaral, Vice-Presidente da
Associação de Frigorifico de Minas Gerais - AFRIG e o Dr.
Antônio Jésus Pena, Assessor da Diretoria da AFRIG, sobre o
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Projeto de Lei nQ 954/92, de autoria do Deputado Simão Pedro
Toledo, que estabelece normas para o abate de animais
destinados ao consumo e dá outras providências. O
Presidente, Deputado Ajalmar Silva registra a presença dos
Deputados Aridio Teixeira Duarte e Romilton Moraes, ambos da
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. A seguir, a
Presidência passa a palavra ao Deputado Arnaldo Canarinho,
autor do requerimento que deu origem ao convite, para que
faça suas considerações- O Presidente passa a palavra ao Sr.
Roberto Ferrez Amaral, que faz sua exposição sobre Os
métodos de abate. Ato contínuo, o Dr. Paulo Caldeira Brant
faz uso da palavra e também, aborda sobre as vantagens e
desvantagens do processo de abate de animais com pistolas
pneumáticas. O Deputado Simão Pedro Toledo, autor do projeto
apresenta justificação sobre o abate clandestino e diz que
de acordo com a recomendação da Declaração Universal dos
Direitos dos Animais, da qual o Brasil é signatário desde
1978, se a morte de um animal é necessária, deve ser
instantanea, sem dor nem angústia. Também a Organização
Mundial de Saúde - OMS tem aconselhado a aplicação de
métodos mais modernos de abate, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Deputado Bonifácio Mourão manifesta sua
preocupação com o assunto, e principalmente no que tange a
cobrança de ICMS e que cabe a revisão constitucional
estudar o assunto. Findas as exposições e os debates, o
Presidente agradece a presença dos convidados e
parlamentares presentes, convoca os membros da comissão para
próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 13.
ás 10 horas, com a finalidade de ouvir o Dr. Antônio Cândido
Martins Borges, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de
Agropecuária-IMA, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Canarinho - Jorge

Eduardo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

"MENSAGEM No 350193*
Belo Horizonte, 13 de maio de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para
apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso
projeto de lei, que estabelece as diretrizes orçamentárias
para o exercício de 1994, na forma determinada pelos artigos
153, inciso II, e 155 da Constituição do Estado e pelo
artigo 68, inciso II, de seu Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
A relevância do presente projeto decorre de sua finalidade,
que visa a fixação de parâmetros para a elaboração
orçamentária, sendo instrumento básico para a determinação
de alocação adequada de recursos, segundo os princípios
constitucionais e a vontade política do povo mineiro.
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De uma maneira geral, o projeto encaminhado mantém a mesma
estrutura da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de
1993. São oito capitulos que estabelecem as diretrizes para
os Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado. Faz-se necessário, entretanto,
destacar suas principais caracteristicas e algumas Inovações
introduzidas para 1994.
Gostaria de destacar, em primeiro lugar, o importante
trabalho desenvolvido pela Comissão de Compatibilização e
Acompanhamento Orçamentário. Esta comissão é exemplar, pois
demonstra a possibilidade da harmoniosa convivência e
colaboração entre os Poderes, resguardada a autonomia e
independência de cada um deles, conforme garante a
Constituição Federal. Foi ela responsável por atenta análise
do anteprojeto, agregando importantes contribuições e
aprovando a versão final. E um sinal evidente do elevado
grau de maturidade que prevalece hoje na relação entre as
instituições no Estado de Minas Gerais.
Em segundo lugar, destaco que as diretrizes e metas seguem

as linhas de trabalho traçadas no Plano Plurianual de Ação
Governamental, tornando a função planejamento cada vez mais
presente na prática administrativa do Estado. Esta função,
revitalizada de maneira vigorosa no meu governo, ganha
importância ainda maior no momento de grave crise econômica,
de âmbito nacional. Diante de um horizonte de grande
incerteza é fundamental ficarmos atentos aos parâmetros
estabelecidos pelos planos de governo.
Outra característica deste projeto, e que é marca
definitiva de meu governo, é a necessária austeridade na
fixação de critérios para a determinação de despesas, tendo
em vista as já citadas dificuldades econômicas que a Nação e
o nosso Estado atravessam. Ressalto, dentre os dispositivos
do projeto: a proibição de aumento real das despesas de
custeio; a contrapartida do município aos recursos recebidos
do Estado, através de convênio: o estabelecimento de
rigidos critérios para a concessão de subvenções sociais e
auxilios para despesas de capital.
Uma inovação introduzida neste projeto é a apresentação dos

fundos estaduais, conforme previsto no artigo 157. inciso 1,
da Constituição do Estado.
Outra alteração decorre da necessidade de adaptação a um

ambiente Inflacionário, criando meios para se manter durante
o ano, o mais próximo possível, a estrutura de gastos
aprovados na lei orçamentária. Com vistas a este objetivo é
que proponho, caso seja necessário, a correção trimestral
das dotações orçamentárias, num mesmo e idêntico percentual,
ficando assim preservado o poder de compra de cada uma das
rubricas, prevalecendo a vontade do legislador. Tudo isto,
evidentemente, na expectativa de uma evolução favorável da
arrecadação das receitas estaduais.
São estas, pois, as razões que gostaria de aduzir ao
encaminhar o presente projeto de lei das diretrizes
orçamentárias, para exame e apreciação do Poder Legislativo.
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Reitero, na oportunidade, a Vossa Execelência e a seus
pares, os meus protestos de estima e consideração-
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Ng 1.399193
Estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas
Gerais para o exercício de 1994

Disposição Preliminar
Art. lg - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto
no artigo 155 da Constituição do Estado, as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 1994,
compreendendo:

- as diretrizes gerais para a elaboração orçamentária;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as propostas relativas ao servidor público;
IV - as diretrizes e as netas para os Poderes, para o

Ministério Público e para o Tribunal de Contas;
V - as disposições sobre alterações da legislação
tributária e tributário-administat iva;
VI - a política de aplicação das agências financeiras

oficiais;
VII - as disposições sobre a administração da divida e

operações de crédito;
VIII - disposições finais.

CAPÍTULO 1
Das Diretrizes Gerais para a Elaboração Orçamentária

Art. 2 - A lei orçamentária para o exercido de 1994,
compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será
elaboradã conforme as diretrizes e metas estabelecidas no
Plano Plurianual de Ação Governamental, aprovado pela Lei nQ
10.578, de 30 de dezembro de 1991, e revisto pela Lei ng
10.927, de 20 de novembro de 1992, e nesta lei, observadas
as normas da Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3g - Os valores das receitas e das despesas contidos
na lei orçamentária anual e nos quadros que a integram serão
expressos segundo preços correntes em 1994, observado o
disposto no artigo 6 g desta Lei -
§  - A mensagem que encaminhar o projeto de lei

orçamentária explicitará:
- as hipóteses inflacionárias adotadas para os períodos

de julho a dezembro de 1993 e de janeiro a dezembro de 1994;
II - os critérios utilizados para a estimativa das receitas

do Orçamento Fiscal.
2g - As propostas parciais serão elaboradas segundo

preços vigentes em junho de 1993.
Art. 4g - As propostas parciais do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de
Contas e dos órgãos e entidades do Poder Executivo, para
fins de elaboração do projeto orçamentário, serão enviadas à
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN - MG, até o dia 6 de agosto de 1993-
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Art. Sg - AO projeto de lei orçamentária não poderão ser
apresentadas emendas que anulem o valor de dotações
orçamentárias com recursos provenientes de:

- recursos vinculados; -
II - recursos próprios de entidades da administração

indireta;
III - contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual a

recursos transferidos ao Estado;
IV - recursos destinados a obras não concluídas ou não
iniciadas, da administração direta e indireta, consignadas
no orçamento anterior.
Art. 6Q - Os valores da proposta orçamentária deverão ser
corrigidos, quando da sanção da Lei Orçamentária, pela
diferença entre a variação do índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas,
ocorrida entre junho e novembro de 1993, e aquela estimada
para o mesmo período, quando da elaboração do projeto de lei
orçamentária.
Art. 7 - O Orçamento Fiscal compreenderá:

- o orçamento da administração direta;
II - os orçamentos das autarquias e fundações públicas;
III - os orçamentos das empresas subvencionadas;
IV - os orçamentos dos fundos estaduais.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a
incluir no projeto de lei orçamentária os fundos estaduais
cujos respectivos projetos de lei regulamentadores,
decorrentes do disposto na Lei Complementar nQ 27, de 18 de
janeiro de 1993, estejam em tramitação na Assembléia
Legislativa até o dia 6 de agosto de 1993
Art. BQ - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos

quadros exigidos pela legislação em vigor, os seguintes:
- quadro consolidado dos orçamentos das autarquias e das

fundações públicas;
II - quadro consolidado dos orçamentos das empresas

subvencionadas;
til - quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as

transferências intragovernamentais e os aportes de capital a
empresas subvencionadas;
IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na

manutenção e no desenvolvimento do ensino, nos termos do
artigo 201 da Constituição do Estado;
V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em
programas de saúde, para efeito de observância do disposto
no parágrafo único do artigo 158 da Constituição do Estado;
VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em amparo
e em fomento à pesquisa, nos termos do artigo 212 da
Constituição do Estado;
VII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza
dos investimentos em obras e equipamentos previstos para
1994, com especificação por município, exceto para o Poder
Judiciário, que o fará por região do Estado;
VIII - demonstrativo do serviço da divida para 1994,
identificada a natureza da divida e, separadamente.
principal e acessórios;



339

IX - demonstrativo das obras que serão realizadas com
contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual, especificando
os recursos.
Parágrafo único - Para os fins do inciso V, consideram-se

programas de saúde as dotações orçamentárias consignadas aos
órgãos, entidades e atividades oficiais do Sistema único de
Saúde.
Art. 9Q - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e
despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e
crediticia.

CAPÍTULO II
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Das Diretrizes Gerais

Art. 10 - Na programação de investimentos em obras da
administração pública direta e indireta será observado o
seguinte:

- projetos já iniciados terão prioridade sobre novos
projetos;
II - não poderão ser programados novos projetos:
a) que não tenham viabilidade técnica, econômica e
financeira;
b) à custa de anulação de dotações destinadas a projetos já
iniciados, em execução ou paralisados-
Art. 11 - Não poderá ser destinada subvenção econômica a
empresas que programarem cobertura de despesas de
investimento com recursos próprios, quando o respectivo
custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do
Tesouro Estadual -

lcj - Ficam excetuados os recursos provenientes de
convénios cujo objeto especifico seja a cobertura de despesa
de investimento.

2Q - O disposto neste artigo não se aplica a situações
excepcionais, devidamente justificadas pela entidade
interessada, com parecer favorável da Junta de Programação
Orçamentária e Financeira e mediante aprovação do Governador
do Estado.
Art. 12 - Os convênios celebrados por órgãos e entidades da
administração pública estadual do Poder Executivo que
exigirem contrapartida financeira ou garantia do Tesouro
Estadual deverão ter prévia aprovação da Junta de
Programação Orçamentária e Financeira.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 13 - As despesas de custeio dos órgãos e entidades que
integram o Orçamento Fiscal, realizadas à conta de recursos
do Tesouro Estadual, não poderão ter aumento superior, em
termos reais, à estimativa de gasto para 1993, tendo como
referência a realização efetiva da despesa até junho.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo:

- as despesas com pessoal e seus encargos;
II - as despesas de custeio com saúde e educação.



340

Art. 14 - Não poderá ser destinado recurso para atender a
despesa com clube, associação de servidores ou entidade
congênere, excetuadas as creches e escolas para atendimento
pré-escolar.
Art. 15 - A celebração de convênios para a concessão de
subvenções sociais e auxílios para despesa de capital é
restrita a entidades sem fins lucrativos, de assistência
social, voltadas para a educação, a cultura, a saúde, o
amparo e assistência à infância, à velhice, á maternidade e
ao deficiente, comprovadamente de utilidade pública,
ressalvando-se convênios e contratos com cooperativas ou
associações comunitárias ou de produção para repasse de
recurso federal e de contrapartida estadual, observadas as
exigências da legislação em vigor, e está condicionada:

- à comprovação das prestações de contas referentes aos
recursos de que trata este artigo, recebidos em 1992 e 1993;
II - á aprovação, pelo Tribunal de Contas do Estado, da

prestação de contas dos recursos de que trata este artigo,
recebidos até 1991-
Parágrafo único - O prazo para a prestação de contas ao

órgão repassador dos recursos de que trata este artigo será
de 60 (sessenta) dias contados a partir da liberação da
última parcela prevista no convênio-
Art. 16 - A transferência de recursos para município, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere,
ressalvada a destinada a atender caso de calamidade pública,
somente poderá ser realizada se o município beneficiado
comprovar:

1 - prévia autorização legislativa municipal;
ir - a regular e eficaz aplicação, no ano de 1992, do

mínimo constitucional na manutenção e no de desenvolvimento
do ensino;
iii - a regular prestação de contas relativa a convênio em

execução ou já executado.
IV - a instituição e arrecadação dos tributos de sua

competência, previstos na Constituição da República.
l Q - As transferências de que trata o "caput" deste

artigo deverão ter finalidade especifica e sua aplicação
vinculada às prioridades de investimento definidas no
Capitulo IV.
f 2Q - As transferências de recursos mencionadas no "caput'

deste artigo estão condicionadas ao aporte de recursos como
contrapartida pela Prefeitura beneficiada, num valor mínimo
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total do
convênio ou instrumento congênere, excetuadas as
transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino e
saúde.
Art. 17 - Não poderão ser incluídas nos orçamentos despesas
classificadas como Investimentos em Regime de Execução
Especial, ressalvados os casos de calamidade pública, na
forma do artigo 161, § 3Q, da Constituição do Estado, os
recursos destinados ao fomento e ao amparo à pesquisa
cientifica e tecnológica e aqueles destinados á liquidação
da divida existente em 31 de dezembro de 1990, de autofi-
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nanciamento do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento

das Empresas Controladas pelo Estado
Art. 18 - O Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado será constituído pela programação de
investimentos de cada empresa de que o Estado, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto, indicando-se, para cada projeto e atividade,
a natureza das aplicações e as fontes de recursos.
Art. 19 - Acompanharão o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado quadros que demonstrem:

- para cada empresa, os recursos, a natureza e a
programação de investimentos a serem realizados em 1994 e a
composição da participação societária no capital em 30 de
junho de 1993;
II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento

de Investimento, o resumo das origens dos recursos e da
natureza das aplicações, e a consolidação do programa de
investimentos.
Art. 20 - No Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado, constituem fontes de recursos e
investimentos aquelas operações que são, respectivamente,
origens e a p licações de recursos e que afetam o passivo e o
ativo circulantes, observado o disposto no artigo 188 da Lei
ng 6404, de 15 de dezembro de 1976-
Parágrafo único - Não se incluem na categoria de receitas e
despesas, para cálculo dos recursos provenientes das
operações, aqueles itens que não implicam entrada ou saída
de recursos.
Art. 21 - As empresas estatais alocarão seus recursos
destinados a investimentos, prioritariamente, em
contrapartida de financiamento de agências e organismos
nacionais e internacionais.

CAPÍTULO III
Das Propostas Relativas ao Servidor Público

Art. 22 - As despesas com pessoal e encargos
previdenciários serão fixadas observado o disposto neste
artigo, respeitadas as disposições do artigo 38 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição da República e os
seguintes princípios:

- observância da isonomia de vencimentos, prevista no
artigo 32 da Constituição do Estado;
II - equilíbrio remuneratõrio entre os diversos quadros,
inclusive os de autarquias e fundações públicas;
III - compatibilização da remuneração do servidor com os

padrões médios de remuneração da iniciativa privada para
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas as
vantagens de caráter individual e as relativas á natureza ou
ao local do trabalho;
IV - valorização, capacitação e profissionalização do

servidor.
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Parágrafo único - A lei orçamentária poderá consignar os
recursos necessários para atender às despesas que decorrem
da implantação dos planos de carreira do servidor.
Art. 23 - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,

bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, farão
publicar no Diário Oficial do Estado, até o vigésimo dia do
mês subseqüente ao trimestre vencido, por unidade
orçamentária, demonstrativos com a remuneração de seus
servidores por cargo ou função, realizada no trimestre
anterior, evidenciando os quantitativos físicos, os
salários, vencimentos, vantagens de qualquer espécie e as
gratificações pagas por funções.

CAPÍTULO IV
Das Diretrizes e Metas para os Poderes, para o Ministério

Público e para o Tribunal de Contas
Art. 24 - A elaboração das propostas orçamentárias dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário deverá se
fundamentar nas seguintes diretrizes gerais:

- alocação mais eficiente dos recursos públicos;
II - eficiência na prestação dos serviços de

responsabilidade do Estado;
III - busca da eqüidade;
IV - universalidade na prestação dos serviços públicos;
V - aumento da produtividade;
VI - busca da eficiência e da melhoria dos niveis de
competitividade do parque produtivo;
VII - interiorização do desenvolvimento;
VIII - busca da elevação do padrão de vida da população.
Art. 25 - Ficam estipuladas as seguintes prioridades para a

elaboração das propostas orçamentárias dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e
do Tribunal de Contas;

- no âmbito do Poder Executivo, conforme determinação do
Plano Plurianual de Ação Governamental 1992/95, ficam
definidas as seguintes áreas prioritárias:
a) - saúde;
b) - educação;
c) - ciência e tecnologia;
d) - habitação popular e saneamento;
e) - transportes;
f) - criança e adolescente;
g) - segurança pública.
II - no âmbito do Poder Legislativo:
a) quanto ao desenvolvimento institucional do Poder;
1 - redimensionamento e continuidade da implantação de

bancos de informação, visando ao aprimoramento das
atividades de captação, sistematização, processo e
recuperação de dados, para suporte à ação legislativa;
2 - implementação de atividades de apoio à elaboração
legislativa e aos processos de revisão da Constituição do
Estado de Minas Gerais e do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa;
3 - continuidade e aperfeiçoamento das atividades de
promoção das Audiências Públicas Regionais e de implantação



343

de novos pontos de acesso ao Programa 'Assembléia on-line",
como formas de descentralizar a atuação e interiorizar as
ações legislativas e parlamentares;
b) quanto à promoção do exercício da cidadania;
1 - desenvolvimento de ações destinadas a incrementar as

relações internas - institucionais e administrativas -, bem
como as relações entre o Poder Legislativo e a sociedade,
criando canais permanentes de interação entre a Assembléia e
os vários grupamentos sociais;
2 - desenvolvimento de ações destinadas à criação e ao

aprimoramento de canais de comunicação, visando informar ao
cidadão acerca do papel do Poder Legislativo, da atividade
parlamentar e dos trabalhos desenvolvidos na Assembléia,
considerando-se a peculiaridade do ano eleitoral.
Devidamente informado a respeito dessas questões,
resguardam-se os direitos e deveres do cidadão frente à ação
dos seus representantes e à dinâmica da Administração
Pública;
c) quanto ao reaparelhamento do Poder Legislativo:
1 - implementação de atividades de apoio à representação

politico-parlamentar, adequando os procedimentos do processo
legislativo às tecnologias atuais;
2 - continuidade do programa de desenvolvimento de pessoal
(reciclagem, treinamento e aperfeiçoamento), voltado
prioritariamente para o suporte às atividades especificas do
Poder, nele incluídas as atividades da Escola do
Legislativo;
3 - continuidade do programa de modernização
administrativa, objetivando incrementar a produtividade,
racionalizando procedimentos administrativos e operacionais,
com vistas à melhoria da qualidade, à redução de prazos e à
otimização de recursos;
4 - continuidade do programa de informatização;
5 - adequação e reaparelhamento das atuais instalações
físicas, com vistas à otimização dos trabalhos e às suas
condições de segurança e salubridade.
III - no âmbito do Poder Judiciário:
a) Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Justiça

de Primeira Instância;
1 - sequência do plano de construção, ampliação e reforma

de prédios utilizados pelo Poder Judiciário;
2 - prosseguimento de instalação das Comarcas e/ou Varas,

criadas por lei;
3 - implementação de programa de modernização

administrativa, objetivando racionalizar e agilizar
procedimentos administrativos e operacionais;
4 - ampliação de programa de informática, expandindo às
demais Comarcas do interior;
5 - prosseguimento do programa de reaparelhamento material

das Comarcas do interior, dos prédios do Centro Operacional
e Anexo II, bem como de outras unidades da Capital;
6 - dinamização e aprimoramento do sistema de comunicações,
notadamente das Comarcas do interior;
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7 - continuidade do programa de desenvolvimento de política
de pessoal, visando ao aprimoramento profissional, inclusive
dos funcionários da Justiça de Primeira Instância.
b) Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais:
1 - construção do edifício anexo á sede do Tribunal, com

aparelhamento material do mesmo;
2 - ampliação e potencialização do parque de informática;
3 - execução de programas permanentes de capacitação do
funcionalismo, inclusive através de convênio com entidades
especializadas.
c) Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais-
1 - expansão do projeto de informatização;
2 - reforma dos prédios utilizados pelo Tribunal.
IV - no âmbito do Ministério Público:
a) interiorização do PROCON/MG sob o sistema de cooperação

mútua com as prefeituras do interior;
b) desenvolvimento dos recursos humanos e materiais das
Promotorias Especializadas na Defesa do Cidadão,
interligando com as Promotorias de Justiça do Interior;
c) redimensionamento das Promotorias Criminais, com locação
de suporte técnico material, dando ênfase ao combate da
criminalidade organizada;
d) priorização da modalidade de convênio e intercâmbio com
as demais Instituições Federais, Estaduais e Municipais no
que se refere à ampliação do acesso a todos os órgãos do
Ministério Público de Minas Gerais por todas as parcelas da
sociedade, notadamente aquelas mais carentes economicamente;
e) difusão em todos os meios de comunicação das funções e
atribuições do Ministério Público, permitindo a toda
sociedade uma melhor compreensão e utilização dos serviços
postos a sua disposição;
f) reestruturação material e pessoal das Promotorias e
Procuradorias de Justiça, adequando-as à realidade da nova
Lei Orgânica Nacional
g) prosseguimento do plano diretor de informática do

Ministério Público de Minas Gerais, notadamente, nesta fase,
nas Promotorias de Justiça no interior do Estado;
h) continuação da melhoria do sistema de telecomunicações

do Ministério Público de Minas Gerais;
i) aparelhamento e estruturação da Escola Superior do

Ministério Público;
j) consignação no orçamento do Ministério Público de Minas
Gerais dos acréscimos de estipêndio previstos na Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público;
1) desenvolvimento de uma política de adequação e

otimização das atuais instalações físicas relativas às
Promotorias e Procuradorias de Justiça nos edifícios
públicos respectivos, inclusive com a locação e/ou
construção de dependências, quando necessário;
m) desenvolvimento de uma política de recursos humanos,

objetivando a valorização e o aperfeiçoamento profissional
do quadro de servidores do Ministério Público;
n) implementação do plano de carreira dos servidores do

Ministério Público.
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V - no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais:
a) desenvolvimento de recursos humanos através de
treinamento e aperfeiçoamento profissional;
b) reestruturação e implementação da área de informática;
c) divulgação das atividades do Tribunal através de
impressos e publicações;
d) criação e implantação de Inspetorias Regionais;
e) incrementação da auditoria externa;
f) realização de encontros e seminários;
g) readaptação e reforma do Edifício-Sede;
h) prosseguimento das obras do edifício anexo á sede do

Tribunal.
CAPÍTULO V

Das Alterações da Legislação Tributária
e Tributário-Administrativa

Art. 26 - O Poder Executivo enviará á Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais projetos de lei sobre
matéria tributária e tributário-administrativa que deva ser
alterada por lei, com vistas ao seu aperfeiçoamento, à
adequação a mandamentos constitucionais e ajustamentos a
leis complementares federais, resoluções do Senado Federal
ou decisões judiciais e, em especial, sobre:

- o Imposto sobre Operações Relativas á Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do
tributo;
II - o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis' e Doação de

Bens e direitos - ITCO, visando á adequação da legislação
estadual aos comandos de leis complementares federais ou a
resolução do Senado Federal
III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

- IPVA -, sobretudo com vistas à revisão da base de cálculo
• das aliquotas, das hipóteses de incidência, não-incidência
• de isenção, e de mecanismos que visem à modernização e à
agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;
IV - o Adicional do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer natureza - AIR -, de forma a possibilitar
celebração de convênios com a Receita Federal para a sua
arrecadação;
V - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar
exeqüivel a sua cobrança;
VI - as taxas cobradas pelo Estado com vistas á revisão de
suas hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de
forma a compatibilizar a arrecadação com os custos dos
respectivos serviços:
VII - a instituição de novos tributos ou a modificação dos
já instituídos, em decorrência de revisão da Constituição
Federal
VIII - o aprimoramento do tratamento tributário
simplificado aplicável à microempresa, ao microprodutor
rural, á empresa de pequeno porte e ao produtor rural de
pequeno porte;
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IX - a revisão da forma de distribuição do tCMS aos
municípios, relativamente à parcela de que trata o inciso II
do IQ do artigo 150 da Constituição do Estado, visando
torná-la mais condizente com a necessidade de
desenvolvimento social e superação das desigualdades inter-
regionais e municipais;
X - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e

Julgamento dos processos tributário-administrativos, visando
a sua racionalização, simplificação e agilização.
XI - as penalidades fiscais, como instrumento inibitório da
prática de infração à legislação tributária;
XII - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização,
cobrança e arrecadação de tributos, objetivando sua maior
justeza, modernização e eficiência.

CAPÍTULO VI
Da Política de Aplicação das Agências Financeiras Oficiais
Art. 27 - As instituições financeiras oficiais integrantes

do sistema financeiro estadual atuarão, prioritariamente, no
apoio creditício aos programas e projetos do Governo
Estadual.

1 Q - As agências financeiras oficiais observarão, nos
empréstimos e nos financiamentos concedidos, as políticas de
redução das desigualdades intra-regionais e inter-regionais
e de defesa e preservação do meio ambiente.

- Os empréstimos e financiamentos das agências
financeiras oficiais serão concedidos de forma a, pelo
menos, preservar-lhes o valor e garantir a remuneração dos
custos de captação.

CAPÍTULO VII
Da Administração da Divida e das Operações de Crédito

Art. 28 - A administração da dívida pública estadual
interna e externa terá por objetivo principal a minimização
de custos e a viabilização de fontes alternativas de
recursos ao Tesouro Estadual.
Art. 29 A captação de recursos, nas modalidades de
operações de crédito, pela administração direta ou por
entidade da administração indireta, observada a legislação
em vigor, dar-se-á pela emissão de títulos da divida pública
estadual e pela contratação de financiamentos.
f 1 Q - Os recursos obtidos nas operações de crédito serão
destinados ao pagamento do serviço da dívida pública,
inclusive os encargos decorrentes de eventuais ajustes,
substituições compulsórias ou refinanciamentos, e ao
financiamento de programas de capital
f 2 - Os recursos decorrentes de operações de crédito por
antecipação da receita orçamentária serão destinados ao
financiamento de eventuais déficits de caixa do Tesouro
Estadual.
Art. 30 - Na lei orçamentária para o exercício de 1994, as

despesas com amortização, juros e demais encargos da divida,
exceto mobiliária, serão fixadas com base apenas nas
operações contratadas, ou com prioridades e autorizações
concedidas até a data do encaminhamento do projeto de lei à
Assembléia Legislativa.
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CAPÍTULO VIII
Disposições Finais

Art. 31 - Não poderão ser destinados recursos para
pagamento, a qualquer título, a servidor da administração
direta e indireta por serviços de consultoria ou de
assistência técnica custeados com recursos decorrentes de
convênios. acordos, ajustes ou instrumentos congêneres,
firmados com órgãos ou entidades de direito público ou
privado, nacionais ou internacionais, pelo órgão ou entidade
a que pertence o servidor ou por aquele em que estiver
eventualmente lotado.
Art. 32 - Se a lei orçamentária não for sancionada até o
final do exercício de 1993, fica autorizada, até a sua
sanção, a execução dos créditos orçamentários propostos no
projeto de lei orçamentária, à razão de 1/12 (um doze avos)
ao mês.
# lg - Considera-se antecipação de crédito à conta da lei

orçamentária a utilização dos recursos autorizada no "caput"
deste artigo.

2g - Os eventuais saldos negativos apurados serão
ajustados, após sanção do Governador do Estado, mediante
abertura de créditos adicionais, por meio de remanejamento
de dotações.
Art. 33 - A lei orçamentária conterá dispositivo

autorizando operações de crédito por antecipação da receita
e para refinanciamento da dívida.
Art. 34 - A abertura de créditos suplementares e especiais
será feita por decreto, após autorização legislativa, nos
termos do artigo 42 da Lei ng 4.320, de 17 de março de 1964,
sem prejuízo de atos preparatórios e complementares no
âmbito de cada Poder.
Art. 35 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder,
trimestralmente, à correção dos valores das dotações
orçamentárias do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, pela
diferença entre a variação do índice Geral de Preços -
Disponibilidades Interna, da Fundação Getúlio Vargas, e
aquela estimada na lei orçamentária, observado o
comportamento da receita orçamentária no período.
Parágrafo único - A correção de que trata este artigo dar-
se-á mediante um mesmo e idêntico percentual para todas as
dotações.
Art. 36 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o
titulo de Reserva de Contingência não serão Inferiores a 1%
(um por cento) da receita orçamentária total estimada para
1994.
Art. 37 - O projeto de lei que conceda ou amplie beneficio
fiscal ou creditício e que reduza a receita estimada do
Orçamento de 1994 deverá conter a estimativa da renúncia
fiscal que acarretar, bem como as despesas programadas que
serão anuladas.
Art. 38 - Será incluída no projeto de lei orçamentária
programação de despesas à conta de recursos estimados de
alterações de legislação tributária, cujos projetos estejam
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em tramitação ou que venham a ser enviados á apreciação da
Assembléia Legislativa durante a tramitação do Orçamento.
Parágrafo único - A programação condicional de que trata
este artigo será identificada á parte do restante do
Orçamento.
Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado e distribuídos seus avulsos aos Deputados e ás
comissões permanentes, vai o projeto á Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para os fins do art.
216 do Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

370 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 28/4/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, companheiros e companheiras das galerias, eu
tenho em mãos uma correspondência da Fundação Centro
Tecnológico de Minas Gerais Essa correspondência vai ser
muito ilustrativa para o debate que, felizmente, ainda se
mantém presente nesta Assembléia.
A correspondência diz o seguinte:
"Senhor Presidente.*
Em atenção à proposta formulada em reunião realizada nesta
data, levamos ao conhecimento de V.Sa. a posição desta
Diretoria, endossada pelo Senhor Secretário de Estado de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, conforme discriminado
abaixo:
- 60% de reajuste em março/93 e criação de Comissão

Tripartite concordamos, nos termos da mensagem e do
encaminhamento adotado pelo Executivo;
2 - Negociação dos 18.56%
a Diretoria continuará com o máximo empenho para o bom termo
dessa negociação;
3 - Negociação dos dias parados
esta Diretoria está autorizada pelo Senhor Secretário da
SECTMA, para proceder á negociação dos dias parados com essa
ASSECT, se necessário:
4 - Plano de Carreira
conforme portarias já emitidas, confirmamos que as
negociações do Plano de Carreira continuarão conforme já
acordado anteriormente.
Pelo exposto, colocamo-nos de imediato para a continuidade
das negociações com essa ASSECT e demais gestões junto ás
instâncias superiores.
Na expectativa do pronto restabelecimento das atividades
desta Fundação, renovamos nossos protestos de estima e
consideração.
José Márcio Jardim Paixão. Presidente".

- Publicado de acordo com o texto original.)



349

Depois dessa correspondência, há uma outra com o seguinte
teor:
"Senhor Presidente,*
Conforme decisão da Assembléia dos Funcionários do CETEC,
realizada nesta data, informamos nosso retorno ao trabalho a
partir do 2Q expediente.
Informamos ainda que, continuamos aguardando o
encaminhamento das questões que motivaram o nosso movimento.
Atenciosamente,
José Antônio Cardoso
PRESIDENTE"

- Publicado de acordo com o texto original.)
Tem-se falado muito sobre verdades aqui. O que se está
propondo objetivamente? A direção do CETEC afirmava - isso
está escrito aqui - que se dispunha não apenas a incorporar
aos servidores do CETEC a parcela de reajuste de 35%, que
apenas alguns iriam receber, mas, mais do que isso, a
negociar os dias parados. Em função desse compromisso da
direção do CETEC e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente, os servidores do CETEC, em assembléia, deli-
beraram pôr fim à greve sem entrar no mérito da discussão,
pois entrar no mérito está subjacente a isso. Após a decisão
dos servidores do CETEC de pôr fim à greve, em função desse
compromisso, pasmem os senhores, são eles informados de que
essa negociação não é mais possível, uma vez que o
Governador - a expressão utilizada foi essa - avocou para si
a condução do processo.
Temos ouvido e lido na imprensa falada e escrita reiteradas
declarações do Governador do Estado e de seu Secretário
dizendo o seguinte: negociaremos, se a greve se encerrar.
Não sei se foi por ingenuidade, excesso de boa-fé ou ainda
por acreditar muito nos seres humanos que os servidores do
CETEC tomaram isso como verdade, suspendendo sua greve, uma
vez que acreditaram que com isso seria possível a negociação
dos dias parados, a incorporação dos 35% e alguns outros
detalhes pendentes da pauta de negociação.
Este pode ser apenas um pequeno exemplo, e alguns

considerarão que estamos tratando de uma questão isolada,
mas ele é bastante eloqüente para explicitar e materializar
o que é a prática deste Governo. Enquanto anuncia, alardeia,
bate no peito, dizendo que negociações só ocorrerão quando a
greve se encerrar, pois ai, sim, haveria o compromisso de se
enfrentar e de se resolver o problema, ao ocorrer a
suspensão da greve por um setor dos servidores públicos que
concorda com essas ponderações, temos como conseqüência o
seguinte: não há negociação quanto aos dias parados e quanto
ao resto do reajuste. O que é isso?!
Agora, tudo ficou nas mãos do Governador. Nesta situação
concreta, de duas uma: ou o Secretário responsável ou o
Presidente do CETEC assumiu isso, na medida em que estão
diretamente envolvidos, uma vez que bancavam a negociação, o
pagamento dos dias de greve e. Inclusive, o reajuste, ou
permitiram isso, porque não há mediação possível nesse
quadro.
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Eu queria que este aparentemente pequeno e diminuto exemplo
servisse para o debate que estamos travando aqui dentro.
Vínhamos afirmando que a condição imposta para abrir
negociações chegava muitas vezes às raias de uma postura
fascista, pelo que há de autoritário no seu interior. Mas
afirmávamos mais: como é possível conceber a possibilidade
de negociação pós-greve, quando essa negociação não ocorreu
no período pré-greve e, ainda, como é aceitável, tolerável,
compreensível que direitos constitucionais não sejam
respeitados? Estamos falando da legislação maior deste Pais,
a Constituição brasileira, pouco lida mas muito citada, e
que assegura o direito de organização sindical bem como o
direito de greve. Ela explicita também com todas as letras:
acordos salariais têm que contar com a participação dos
sindicatos Ora, acordo pressupõe participação, negociação,
o que é uma preliminar em qualquer relação minimamente
democrática. Nada disso foi feito e o que vemos é a
chantagem, a ameaça e o autoritarismo levados ao limite.
Assim, esse aparente pequeno exemplo do CETEC, insisto,
deveria servir de norte para esta nossa Assembléia.
Deputados governistas vêm à esta tribuna defender a postura
do Governo, em nome de dificuldades financeiras, como se o
papel do governante em um Pais miserável fosse o de reclamar
da crise, quando na realidade cabe a ele resolvê-la,
colocando a imaginação e a criatividade política para
funcionar.
Para muitos este pode parecer um pequeno caso, de
proporções diminutas, mas acho que ele é extremamente
emblemático no que diz respeito a uma postura, a um
compromisso, a um projeto político que hoje prevalece no
Estado de Minas Gerais. O que foi feito no CETEC, com toda a
certeza, é o que será feito amanhã, quando os servidores
encerrarem sua greve. Uma vez que as greves não são eternas,
quando os servidores decidirem, por razões que lhes dizem
respeito, encerrá-la, a negociação prometida não vai
acontecer, o compromisso assumido não será mantido, e a
palavra empenhada virará letra morta
Mais uma vez, nesse processo, perdemos todos nós: perdemos
nós em credibilidade, perde o poder público em
credibilidade, perde o fazer político como credibilidade, e
perde, acima de tudo, a sociedade mineira. Muito obrigado.

370a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 28/4/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - colega Presidente, colegas do
Plenário, colegas presentes na galeria, o Deputado Antônio
Carlos Pereira apontou nesta tribuna, não apenas a falta de
cumprimento, por parte do governo, da sua palavra empenhada
- porque nós queremos crer que, quando alguém assina em nome
do Governador, é o próprio Governo que está assinando - como
também a intransigência do Governo com relação ás
negociações. E eu gostaria de completar seu raciocínio,
dizendo o seguinte: de um lado, o Estado age de uma forma
irresponsável - e tal Irresponsabilidade não se pode admitir



351

em alguém eleito pelo povo para administrar os interesses do
Estado - quando não negocia, não dialoga com os servidores
em greve há quase 50 dias. Temos que deixar bem claro que,
de acordo com a Constituição, um administrador público
eleito não está administrando a sua fazenda, os seus
negócios. Ele é o responsável pelos interesses do Estado, no
caso, o Estado de Minas Gerais, que ele representa.
Gostaria de abordar, ainda, outra questão. Vejo Que O
Deputado Bonifácio Mourão encontra-se presente. Aliás, ele
sempre está presente, mas ontem, quando abordávamos o caso
FIAT, ele não se encontrava mais aqui, em razão de outros
compromissos. Quero dizer que o Governo cuida muito bem dos
interesses daquela empresa. Como bem disse o Deputado Raul
Messias, "esses que mamam nas gordas tetas do Governo". E a
expressão que o Deputado Raul Messias usa. Vem o Governo,
através de resoluções absolutamente Ilegais,
inconstitucionais - o Deputado Bonifácio Mourão, que assinou
a Constituição, sabe que nenhuma medida pode ser tomada para
beneficiar uma pessoa ou uma empresa - nominais à FIM
Automóveis, concedendo privilégios fiscais absurdos.
Privilégios tais, que permitem à citada empresa transferir
para outros Estados e para as firmas que lhe fornecem
equipamentos os créditos gerados pela exportação de
veiculos. E, nesse clima, o Governo do Estado manda uma nota
em que admite que a operação é ilegal, que não tinha
respaldo legal, o Judiciário concede uma liminar - nos
termos da denúncia da Bancada do PT, de que eram ilegais
todas as resoluções assinadas pelo Secretário, para
beneficiar apenas e tão-somente a Fiat - suspendendo os
efeitos de todas as resoluções e do despacho do Secretário
para conceder privilégios fiscais à já citada empresa. E
olhem que são privilégios que, em seis meses, custam ao
erário US$25.000.000.00. Talvez seja pouco dinheiro para o
Estado, mas, para investir em tecnologia, em educação,
investir nas graves questões do Estado, pagar um salário
decente aos seus funcionários, talvez seja muito.
O Estado, ao invés de sanar essa irregularidade, após a
liminar concedida pelo Judiciário, passa a agir como ator.
Aliás, são dois atores. De um lado, o Governo do Estado se
apressa em dizer que vai entrar na Justiça para cassar a
liminar, defendendo com toda a eficácia os interesses da
FIAT Automóveis.
Nós fizemos um levantamento. Para se instalar em Minas, a
FIAT Automóveis ganhou o terreno e toda a Infra-estrutura. O
terreno foi desapropriado e pago pelo Estado, mas este não
paga terrenos quando se trata de reforma agrária. O Governo
do Estado, para entrar em sociedade com a FIM Automóveis,
desembolsou US$308.000.000,00, em dinheiro vivo, ou seja,
49% do capital. Posteriormente, todo mundo sabe como foi
negociada a salda doEstado dessa sociedade.
Hoje o Estado está entrando com uma ação na Justiça para
cassar a liminar, ao invés de tentar resolver o problema.
Agora vem a FIAT e alega que vai tirar os seus investimentos
de Minas, levando-os para São Paulo. Ela também está
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ameaçando de demissão os seus funcionários, em função da
liminar concedida pela Justiça.
Ontem nós tivemos conhecimento de que a legislação paulista
não permite a transferência de mais de 40% dos créditos de
uma empresa. Portanto, existe uma lei que regula a matéria,
e ela é clara. São Paulo já tem 50% do P16 nacional e não
suporta mais indústrias. Diz o art. 70, § 2g, o seguinte:
"salvo disposição em contrário, a transferência somente
poderá ser feita para estabelecimento situado em território
paulista."
São Paulo defende os seus interesses. Será que o Governador

de Minas é Governador de São Paulo, ou quer ser? Cerca de
60% dos fornecedores da FIAT são de São Paulo. E à medida
que esses créditos forem transferidos para aquele Estado
esses fornecedores não terão mais interesse em vir para
Minas. Em outro momento eu gostaria também de falar sobre a
questão da AÇOMINAS, para vermos como o Governo trata a
greve dos funcionários.
Essa posição da FIAT é uma traição, uma falta de palavra

dessa empresa com o Governo mineiro. Ela está chantageando o
Judiciário Aliás, o povo mineiro, representado pelos seus
politicos, já fez muito pela FIAT, e esta desempenha bem o
seu papel. Mas o que não aceitamos é que o Governo saia
correndo para tentar resolver o problema da empresa, ao
invés de defender os interesses de Minas, conforme a lei.
Com relação aos servidores, nós vemos traição, no exemplo

do CETEC. E nós não podemos admitir isso que aconteceu. O
Governo havia firmado um compromisso para também estender os
35% de aumento a esse órgão. O projeto de aumento foi votado
nesta Casa, e o Deputado Oilzon Melo, Relator, fez até
declaração á imprensa, sentindo-se traido pelo Governo na
hora de assinar o relatório. Havia um acordo no sentido de
estender esse aumento aos funcionários do CETEC e Fundações.
Posteriormente esse acordo foi desautorizado pelo Lider do
Governo, Deputado Romeu Queiroz. Quando a emenda foi lida em
Plenário, nós percebemos que os 35% não seriam estendidos ao
CETEC, á Fundação João Pinheiro e outras. O Governo traiu
aqueles que o apóiam na Casa. Tenho em mãos um termo de
compromisso do Governo em que ele se dispõe a negociar e
depois age de maneira completamente diferente. Creio que a
Assembléia Legislativa é responsável por tudo isso.
Estamos discutindo a questão da greve em nossa Bancada e se
continuar esse grau de irresponsabilidade do Governo no
trato da coisa pública, deveremos impetrar uma representação
solicitando intervenção federal no Estado. A Constituição é
clara quando diz: .. a ordem pública estiver
comprometida, justifica-se o pedido de intervenção federal
no Estado." Portanto, eu gostaria de citar esses três fatos.
Está aqui o exemplo do CETEC, o exemplo da greve dos
servidores e a traição do Governo para com os próprios
Deputados que o apóiam. O Deputado Dilzon Melo, que é homem
de palavra, informou aos representantes do CETEC que os 35%
seriam extensivos àquele órgão, pois acreditava que o
Governo agia de boa fé quando transmitiu-lhe a informação.
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Entretanto, ele foi traído pelo Governo, na medida em que o
relatório não contém o que havia sido acordado.
Existe urna proposta da Bancada do PT no sentido de que o

conjunto dos Deputados, demonstrando uma atitude de altivez
e dignidade, exija do Governo Federal, caso o Governador
Hélio Garcia continue com essa irresponsabilidade, a
intervenção federal no Estado. Muito obrigado.

3708 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 28/4/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhores presentes nas galerias, imprensa, é lamentável que
tenhamos de vir a esta tribuna para discutirmos, depois de
quase 50 dias, a paralisação no Estado.
O que é mais lamentável ainda é tomarmos conhecimento, por
meio de jornais, de rádio e de televisão, de que o
Governador Hélio Garcia está pensando, talvez, quem sabe,
algum dia, em voltar a negociar com o funcionalismo. Eu me
pergunto: qual foi o momento em que o Governo se sentou, de
fato, com o funcionalismo, para negociar?
Como aqui estão presentes alguns representantes de órgãos
estaduais, eu gostaria de saber quantas vezes esses
representantes sentaram-se para negociar com o Governador,
durante este ano. Quantas vezes? Nenhuma! Esses companheiros
não tiveram a oportunidade de negociar com o Governador do
Estado.
Um Governo que se diz sério, um Governador que já está

articulando - e que talvez, por isso mesmo, não tenha tempo
para discutir os problemas Co Estado -; que começa a receber
Governadores de outros Estados; que começa a viajar,
pensando em rearticular um novo partido, pois cada dia ele
está num partido diferente, pois não tem firmeza, já que sua
firmeza só se presta para defender os grandes empreiteiros.
os grandes empresários, além de facilitar que as
multinacionais continuem ganhando dinheiro ás custas do
sangue e do suor do povo de Minas Gerais, esse mesmo
Governo se recusa a negociar com o funcionalismo.
Se esse mesmo Governador está pensando em negociar, com o
objetivo de chegar à Presidência ou á Vice-Presidência da
República, ele pode ter certeza de que o povo de Minas
Gerais já percebeu quem ele é, e, no ano que vem, esse povo
lhe dará o troco.
Nós queremos saber se, de fato, Minas Gerais tem

Secretários que possam administrar e responder, também, pelo
Governador, ou se ele responde sozinho. Isso porque estamos
aqui com um documento assinado pelo dirigente do CETEC, Sr.
José Márcio Jardim Paixão. Se eu fosse Presidente de uma
instituição e assinasse um documento como este, e se o
Governador fizesse o que fez, se eu tivesse firmeza e
dignidade para administrar, iria ao Governador e pediria
demissão do cargo.
Isso é exatamente o que o Sr. José Márcio deveria ter
feito, quando o Governador do Estado disse e autorizou
também o Secretário, que admiro e respeito, a negociar com
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o Presidente da Associação dos Empregados da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Dr. José Antônio
Cardoso, dirigente sindical sério. Também o funcionalismo
quer negociar, mas não com um moleque. Não é possível! O
funcionalismo público de Minas Gerais procura o
entendimento, pois quer continuar trabalhando, apesar do vil
salário que recebe, para que Minas continue sendo respeitada
em nível nacional
Outro ponto que eu gostaria de mencionar é o da negociação

dos 18,56%. Queremos ver também se a palavra do Líder do
Governo, Deputado Romeu Queiroz, vai ter alguma validade.
Ele assegurou que, na próxima semana, o Secretário da
Fazenda, Roberto Brant, vai estar nesta Casa para dizer por
que está lesando os funcionários nos 18,56%. Queremos ver se
sua palavra é igual à palavra do Dr. José Márcio Jardim
Paixão, que não tem valor algum. Elas não : servem para nada,
a não ser para serem rasgadas. Isto aqui era o acordo que
o Sr. José Márcio fez com o funcionalismo. Isto aqui vai
para a lata do lixo, como deveriam ir os responsáveis por
órgãos públicos que não têm dignidade para estar no cargo. O
Governo do Estado, que nomeia homens como esses, não merece
mais nada, nem o respeito do povo mineiro. Merece é a lata
do lixo, que é o que estamos fazendo com este acordo.
Voltarei aqui dia seis e vamos ver se a palavra do
Deputado Romeu Queiroz vai ter o mesmo destino da do Sr.
José Márcio ou se vamos ter uma negociação séria em respeito
aos servidores da área de ciência e tecnologia e vamos ver
se a Secretaria da Fazenda vai cumprir com a sua obrigação,
pagando e devolvendo o que tem roubado dos servidores da
Secretaria de Ciência e Tecnologia.
O Governo, apesar das negociações, cortou o ponto dos
servidores da área de ciência e tecnologia. Queremos saber
como vai ficar a situação dos demais servidores do Estado.
O Governo, nesses últimos anos, vem tratando dessa forma os
servidores. Sem dignidade e sem respeito. Entretanto, o
funcionalismo está nas ruas e continua em mobilização. O Sr.
Hélio Garcia que espere. O que ele vem fazendo agora terá um
troco duro do funcionalismo, que não agüenta mais tanta
irresponsabilidade. E por isso que estamos apoiando essa
discussão que o Deputado Roberto Carvalho lançou e que a
Bancada do Partido dos Trabalhadores vai fundamentar e
trazer aqui. Ela é necessária, hoje, já que,
lamentavelmente, estamos com um Governo sem palavra e sem
responsabilidade. Já que o Governo não consegue administrar,
é necessário que peçamos a Imediata Intervenção federal no
Estado, para que possamos resolver o problema da greve e
para que possamos ter uma negociação séria e resolvamos os
problemas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado-

370g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 28/4/93 pelo

Deputado Homero Duarte
O Deputado Homero Duarte - Sr. Presidente, irmãs e irmãos
Deputados, amigos presentes nas galerias, venho a esta
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tribuna para tecer algumas considerações sobre o aumento
para o funcionalismo público estadual.
Sempre tive, tenho e terei respeito à classe dos
professores. Amo-os com respeito. E. se isto não fosse
verdade, deixaria de amar minha fé, minha vida, minha
cultura. Foi nos bancos escolares, com meus saudosos
professores e professoras, que muito aprendi do que hoje sei
e que possibilitou aqui me encontrar, eleito que fui
representante da população deste nosso Estado.
Mas, desta vez, vendo os números, dados e cifras que o
Governo nos apresentou, senti que não tinha condições de
votar um maior aumento. Sou Líder de partido na Assembléia
e, como tal, participei de dezenas de reuniões de
negociação, sempre buscando o maior índice possível, para
atender à reivindicação justa dos professores e, ao mesmo
tempo, manter a governabilidade.
Os caminhos se cruzam muito e, amanhã, talvez possa aprovar
mais um aumento, que melhor atenda ao professorado. O
Governo Federal, com a aprovação popular dada ao plebiscito,
já definiu seu plano de ação. Com um pouco mais de
estabilidade econômica, teremos também uma política salarial
em nosso Estado.
Assim, começam a se delinear as mínimas condições para o
Governo de Minas também definir uma política salarial para
longo prazo, o que era impossível sem os parâmetros do nível
federal
A greve é um direito legítimo e constitucional de qualquer
categoria de trabalhadores. Entretanto, sempre que há
greves, o melhor caminho, o principal item a imperar entre
as partes envolvidas é o respeito, um entendimento sem
prensa ou agitação. E a educação que vem do berço. Atacam
nosso Governador e os Secretários de Estado. Atacam os
Lideres partidários e todos os Deputados desta Casa. Mas
nada se consegue com imposição e desrespeito. Somos
Deputados, nossa imagem é de nossa propriedade e não pode
ser dilacerada por grupos de instigadores e meia dúzia de
sindicalistas com seus comparsas.
E necessário que haja interesse em negociar com respeito
para que o possível seja alcançado. O que se percebe nesta
greve, entretanto, é apenas a intenção de alguns
sindicalistas e radicais de tumultuar o processo, de
desgastar politicamente o Governo Hélio Garcia.
Estas vaias eu as transformo em rosas, e cada pétala que

cair levará a cada um de vocês a minha mensagem de amor, fé
e respeito.
Tanto é assim, que faltou até mesmo educação durante as
negociações. Jamais em minha vida, hoje tenho 64 anos, e
dois anos e meio de Deputado Estadual, vi desrespeito como
aquele praticado nas galerias desta Assembléia Legislativa
no dia da votação do aumento salarial. Nem tribos indígenas
fazem o que algumas pessoas fizeram nesta Casa, orquestradas
por alguns sindicalistas, fanáticos e apaixonados. Somos
Deputados, representantes do povo. Esta Casa é do povo, mas
temos o direito de ser respeitados, como qualquer ser
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humano. Não serão algumas dezenas de maus elementos, que
agem sem nenhum respeito, que mancharão nosso Plenário com
grosserias e falta de educação.
Nós Deputados fomos humilhados com palavrões, baixezas e
até cusparadas. Fizeram coro, gritando os maiores absurdos
que se possam imaginar. Um colega Deputado recebeu até um
cinzeiro em sua fronte, o qual lhe foi atirado da platéia.
As professoras de Minas Gerais têm uma educação muito mais
elevada. Elas não praticariam vandalismos dessa natureza.
Política não é isso. Tem que haver respeito.
Fica claro também o interesse de alguns em apenas tumultuar
politicamente o Governo, quando vemos os cartazes, feitos
pelo comando de greve, classificando a maioria absoluta dos
Deputados como traidores. Esta é uma posição simplista, que
pretende dividir os parlamentares entre bons e maus, que
pretende colocar a maioria absoluta dos Deputados contra os
professores, que quer instalar um clima de conflito,
colocando uns contra os outros, onde todos saem prejudica-
dos, principalmente as inocentes crianças, que ficam sem
aulas.
A vida não é um campo de batalha nem um mar de rosas. Mas
um campo aberto onde cada um deverá erguer seu próprio
destino. Ninguém pode ser considerado traidor apenas por ter
aprovado um reajuste de vencimentos que não atende
plenamente uma parte dos servidores estaduais. Reajustes são
votados rotineiramente nesta Casa.
E oportuno agradecer desta tribuna aos que confeccionaram

tais cartazes com minha foto ao lado de 59 outros Deputados.
Estou ficando conhecido em muitas cidades e regiões onde
nunca estive antes. Obrigado, obrigado mesmo, pois traidores
são aqueles que instigam a greve apenas para tentar denegrir
o Governo do Estado.
E o caso, por exemplo, de alguns Deputados do PT, que
assumem a tribuna da câmara Federal única e exclusivamente
para criticarem o Governador Hélio Garcia. Quem são eles
para criticar nosso Governador? O que já fizeram eles por
Minas Gerais? Hélio Garcia é um verdadeiro mestre da
politica, da negociação e do entendimento. Nunca ofendeu
ninguém. E um homem sereno, que recebeu o voto e o apoio de
milhões de mineiros. Esses eleitores devem ser respeitados,
pois o compromisso do Governo é com toda a população e não
apenas com uma parcela, pequena, dessa população.
Ainda se percebe a intenção puramente política de alguns,
quando certos sindicalistas, cabeças do movimento, partem
para a radicalização, inclusive contra os Deputados, mesmo
sabendo que a correlação de forças é totalmente desfavorável
à greve. Disse, bem antes, que a greve é direito
constitucional. Isso é ponto pacifico. Mas quem se arrisca
a liderar um movimento dessa dimensão deve saber que a greve
não é um fim, mas um meio para se atingir determinado obje-
tivo. Na circunstância em que a greve foi deflagrada. só
podíamos mesmo cair nesse impasse. Para aqueles que pregam o
"quanto pior, melhor", esta é a situação ideal.
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Não é o meu caso. E. tenho certeza, nem o da maioria dos
colegas Deputados. Tenho compromisso, sim, com a educação,
com os alunos, pais de alunos, professores e toda comunidade
escolar. Não acredito que ninguém seja naturalmente bom ou
naturalmente mau. Em cada circunstância a pessoa toma a
decisão que julga mais correta naquele instante. Para
decidir, uns pensam no todo e outros pensam apenas na parte
que melhor lhes convém.
Alguns, como certos Deputados do PT nesta Casa, julgam-se
os donos da verdade. Têm a ousadia de dizer que outros
Deputados assinam e votam proposições neste Plenário sem
saber do que se trata. Apenas eles, os do PT, seriam os
inteligentes e perfeitos. Esses mesmos petistas chegam a
oferecer a assessoria do partido para também assessorar
outros Deputados. Sugiro a esse Deputado que essa assis-
tência seja prestada aos funcionários públicos de algumas
Prefeituras administradas pelo PT e para que eles também
façam greves e reivindiquem também melhores salários, e que
meia dúzia de sindicalistas instigadores cheguem até lá com
suas baixezas, palavrões e ofensas ás autoridades.
Melhores salários e melhores condições de vida para toda a
população não é objetivo de apenas um ou outro partido, de
apenas um ou outro político. E uma reivindicação e uma
procura quase histórica. Foi pensando em toda Minas Gerais
que votei pela manutenção da proposta de aumento do Governo.
Proposta esta já negociada e melhorada devido á intervenção
dos Deputados desta Casa
Portanto, não votei, em absoluto, contra os professores.
Votei, sim, no que achava ser, naquele instante, o mais
justo para os servidores e possível para os cofres públicos,
que, naquele momento, não tinham condições de conceder um
aumento maior, pois 89,2% da arrecadação são destinados
apenas para a folha de pagamento do pessoal
Temos certeza de que o crescimento e a rentabilidade da
economia mineira permitirão ao Governador Hélio Garcia
proporcionar os mesmos níveis de vencimento que os
servidores tinham em seu Governo passado, como reivindicam
os próprios servidores. Permitirá também a realização de
obras e o pleno exercício de seu mandato, a favor do povo
mineiro. Muito obrigado.

370a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 28/4/93 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, quando o Deputado Roberto Carvalho disse, ontem,
desta tribuna, que, se os servidores públicos fossem levados
a devolver os reajustes recebidos em janeiro e fevereiro. a
Constituição Federal estaria sendo infringida porque isso
importaria na redução de vencimentos.
"Data venia", S. Exa. não está interpretando a

Constituição a contento. E digo isto, Srs. Deputados,
porque, conforme manda a Lei ng 10.120, de 29/3/90, art. 10,
o Governador do Estado pode antecipar o reajuste dos
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servidores públicos do Estado, para a Assembléia Legis-
lativa, depois, votar a lei para ratificar a antecipação.
No entanto, Srs. Deputados, há uma questão curiosa, que
talvez não tenha sido apreciada a contento por esta Casa,
sobre quando o Governador do Estado está autorizado a
antecipar os reajustes. Isso aconteceu em janeiro e
fevereiro, quando estávamos em recesso. Autorizado o
reajuste, esta Casa não poderia votar contra o projeto do
Governo porque, caso contrário, a antecipação ficaria
ilegal. Não haveria redução de vencimentos se os servidores
fossem obrigados a devolver o reajuste que receberam em
janeiro, porque o reajuste não estaria estruturado em
nenhuma lei.
Mas o que me traz à tribuna, Srs. Deputados, passando para
outro assunto, porque o referente ao aumento do
funcionalismo está sendo exaustivamente tratado, é para
prestar contas a V. Exas. sobre projeto de lei de nossa
autoria aprovado nesta Casa, que diz respeito á notificação
obrigatória para transplante de órgãos. Esse projeto foi
aprovado em agosto de 1992. Gostaria de mostrar a V. Exas.
as estatísticas. De janeiro de 1992 a agosto do mesmo ano,
quando não havia essa lei, foram feitos 85 transplantes
renais em Minas Gerais, vale dizer, uma média de 10
transplantes por mês. No período de agosto a dezembro do
mesmo ano, após a lei, em 4 meses foram realizados 155
transplantes de rins, vale dizer, uma média de 40
transplantes por mês. Após a lei, os transplantes renais em
Minas aumentaram, nada mais e nada menos, 4 vezes. Devo
esclarecer que esse aumento se deu sem que houvesse a
divulgação necessária. O Sr. Secretário da Saúde, ao que nos
parece, está se preparando para dar a devida divulgação
desta ei a partir de junho. Ele está procurando estruturar
melhor a MG-Transplante, que funciona no Hospital das
Clínicas, no lo andar, na sala 150. E necessário chamar a
atenção para o assunto, porque só quem conhece um processo
de diálise poderá sentir o drama de pessoas que têm
problemas renais.
Nós temos, em Minas Gerais, mais de 2 mil pessoas na fila

esperando um rim para transplante. Em 1991, ano anterior à
lei, foram feitos apenas 5% dos transplantes necessários no
Estado. Agora, a lei obriga todo hospital que tenha
paciente com morte cerebral a notificar à Secretaria da
Saúde para que um dos seus órgãos entre em contato com a
família do paciente e peça autorização para realizar o
transplante de rim, de coração, de cõrnea e até mesmo de
fígado. Autorizado o transplante pela família, o médico
fará a operação.
A notificação tem uma vantagem muito grande, porque o pai

ou a mãe que tem um filho com morte cerebral, conduzidos por
um estado emocional como aquele, dificilmente terão a
iniciativa de, naquele momento dramático, oferecer um órgão
para uma pessoa que está fazendo hemodiálise. A lei chama a
atenção para isso: naquela hora o médico diria ao pai ou à
mãe que há morte encefálica, que o processo é irreversível,
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e pergunta a eles se não gostariam de ver o coração de seu
filho batendo no peito de outra pessoa, ou se gostariam de
ver os rins funcionando e dando nova vida a outra pessoa.
Em razão disso, o número de transplantes tem crescido. Hoje
temos, em Belo Horizonte, oito hospitais fazendo
transplantes renais; dois fazendo transplantes de coração;
alguns já estão-se preparando para fazer transplante de
fígado, e vários outros já fazem transplante de córnea.
Portanto, meu pronunciamento neste instante tem o propósito

de mostrar aos Srs. Deputados o acerto de todos ao aprovarem
esse projeto de lei. Muito obrigado.

370g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 28/4/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, demais presentes, eu ocupo esta tribuna
para lamentar um fato que ocorreu no Município de Caeté. A
Prefeitura rompeu, recentemente, o convênio com a EMATER,
determinando o fechamento do escritório da empresa no
município, onde está instalado há mais de 15 anos. Ela tem
uma história e um arquivo precioso, com registros da
produção e das atividades agrícolas do município.
Curiosamente, na semana passada, foi a Caetõ o Sr.
Secretário da Agricultura, Dr. Alysson Paulinelli, que
sobrevoou o município e prometeu "mundos e fundos para os
agricultores. Fico pensando: que coerência existe entre uma
administração que leva o Sr. Secretário da Agricultura ao
município e promete, como prometeu, numa reunião com mais de
200 produtores no povoado de Antônio dos Santos, apoio á
agricultura, e sua atitude rompendo o convênio com a EMATER,
prejudicando todos nós, pequenos produtores regionais, que
necessitamos da assistência técnica daquela empresa para a
nossa sobrevivência?
Sabemos que a EMATER teve seus problemas e que, no inicio,

sua atividade era muito mais voltada para a implantação de
um modelo americano de agricultura no Pais. Mas isso
evoluiu, e hoje sabemos que vários técnicos da EMATER têm
uma visão critica do programa de extensão rural. Por isso.
já fazem um trabalho completamente diferente, voltado para
os reais interesses dos pequenos produtores, e não,
simplesmente, uma tecnologia Importada. Essa posição nós
criticávamos no início da década de 80, mas hoje a situação
mudou.
Na verdade, Sr. Presidente, parece-me que o Dr. Alysson
Paulinelli foi a Caeté para fazer campanha.
Nós sabemos que ele é um dos possíveis candidatos ao
Governo do Estado, e isso parece-me mais uma visita de
campanha política do que uma preocupação concreta com a
difícil situação dos pequenos produtores de Caeté. Nós
moramos a pouco mais de 50km de Belo Horizonte e poderíamos
ser um dos maiores abastecedores de gêneros alimentícios.
Não sei se os senhores sabem que, quando Israel Pinheiro era
Secretário de Agricultura, Caeté fornecia sementes de batata
para todo o Estado, e hoje importamos praticamente tudo.
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Fica a nossa tristeza com a atitude da Prefeitura Municipal
de Caeté, que determinou o fechamento dos postos da EMAFER

naquele município. 370a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 28/4/93 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente e

Srs.Deputados, acabamos de ouvir o pronunciamento do ilustre
Deputado Gilmar Machado. Faço minhas as palavras do nobre
Deputado Raul Messias, que usou os termos "tristeza" e
lamentável", referindo-se a um caso ocorrido em Caeté.
E também com profunda tristeza que ouvimos o eloqüente
Deputado Gilmar Machado atacar desta tribuna - não somos
remunerados para isso - um homem dos mais íntegros do
Brasil, o Prof. José Márcio Jardim Paixão, cientista
homenageado com medalha pela França, por suas descobertas, e
que nunca usufruiu de prestigio, uma vez que, trabalhando
para a Vale do Rio Doce, seus louros eram recebidos por
aquela empresa.
Usar a tribuna desta Casa, que deve merecer o respeito do
povo mineiro e de todo o brasil, para chamar o Prof. José
Márcio Jardim Paixão de moleque, é um fato profundamente
triste. E necessário que o Deputado Gilmar Machado conheça
antes quem é José Márcio Jardim Paixão, para que o trate com
o respeito que ele merece como cientista e como cidadão.
Por isso, fica, aqui, registrada a minha profunda tristeza

com esse nobre Deputado do PT, partido ao qual muitas vezes
nos somamos, para que possamos tirar o nosso povo dessa
situação de miséria, de penúria, de salários de fome, que
nos envergonha perante todas as nações. Mas, igualmente,
quero repudiar, com toda a minha veemência, o que fala o
Deputado do ilustre Prof. Márcio Paixão.
Esse meu repúdio se estende, também, ao que o Deputado

disse com relação ao Secretário Octávio Elísio, conhecido e
admirado pelo próprio Deputado Gilmar Machado. Se ele
conhecesse o Prof- Márcio Paixão como conhece o Secretário
Octávio Elisio, talvez não usasse essas palavras tão
inadequadas para um parlamentar mineiro-

370g REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 28/4/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, eu queria

explicar ao nobre Deputado Antônio Pinheiro que, em primeiro
lugar, volto a dizer que tenho grande admiração pelo
Secretário de Ciência e Tecnologia, Sr. Octávio Elísio, mas
lamento profundamente o fato de ter sido feito um acordo.
com a anuência dele, que não foi cumprido.
Em segundo lugar, no que diz respeito ao Prof. José Márcio
Jardim Paixão, reconheço o seu trabalho. Porém acho que não
é justo que ele se assente com os servidores do CETEC, faça
uma negociação e depois rasgue aquilo queele fez. Não é
justo que ele despreze o acordo que fez. Foi exatamente isso
que eu expus.
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Se o Sr. José Márcio Jardim Paixão honrar o compromisso que
ele assinou, evidentemente terá o meu elogio. Não posso
concordar, porém, que o presidente de um órgão assine um
documento com os servidores e imediatamente depois rasgue o
documento que fez, tratando de forma leviana os servidores.
No dia em que ele agir com seriedade, nós o trataremos com a
seriedade que ele merece. Enquanto ele agir com leviandade,
continuaremos denunciando suas ações.
Quanto ao Secretário Octávio Elísio, reitero minha
admiração e lamento que ele tenha concordado com o fato de
que uma pessoa que ele indicou tenha agido de tal forma com
os servidores. Falaremos isso a ele, amanhã, numa reunião da
qual ele deve participar nesta Casa.

- Omitida, por engano, na publicação da ata da 370
Reunião Ordinária, no dia 30/4/93.)

370? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 28/4/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, companheiros e companheiras, presentes nas
galerias, este projeto pode interferir muito na vida do
Estado, positiva ou negativamente. E muito desagradável
para mim ter de vir a esta tribuna para falar,
sistematicamente, sobre os mesmos temas. Este projeto
envolve cerca de US$300.000.000,00, ou seja, alguns trilhões
de cruzeiros. Este projeto se destina ao saneamento básico e
à modernização administrativa das Prefeituras de nosso
Estado. O registro a ser feito é que mais uma vez os
projetos que têm importância são discutidos e encaminhados a
"toque de caixa". Essa tem sido a prática do Governo quando
se trata de projetos que envolvem alterações no quadro de
servidores. Sempre que a Assembléia está para encerrar os
seus trabalhos , o Governo manda a esta Casa um "caminhão"
de projetos para serem aprovados, sem q ue as pessoas saibam
exatamente o que está sendo votado.
Para não ficar macerando o mesmo tema, os registros são

necessários. Há poucos dias vimos, por ocasião da votação
do reajuste dos servidores, uma emenda ser votada para
depois alguns Deputados admitirem que não votaram exatamente
naquilo que pensavam. Mas esse projeto que agora vamos votar
é seriissimo, porque, dependendo da forma como ele seja
utilizado e dos mecanismos a serem trabalhados e dependendo,
principalmente, da orientação que for dada neste momento da
votação, nós podemos melhorar, e muito, a vida das pessoas
que vivem em Minas Gerais.
Podemos melhorar a vida das pessoas e responder, ainda que

minimamente, a uma profunda demanda social existente.
Sô que ele pode ser utilizado de outra forma. Pode ser
utilizado para as eleições do ano que vem, seguindo a lógica
de que o municipio que receber esses recursos poderá,
eventualmente, render ao Governo do Estado dividendos
eleitorais. No municipio em que o Governo não puder obter
tais dividendos, esses recursos não serão aplicados.
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Esta é a razão básica pela qual, no nosso entendimento,
esse projeto deveria ser discutido com maturidade, com
cuidado e até com carinho. A nossa Bancada apresentou
algumas emendas e, pasmem, foram todas rejeitadas. O que são
essas emendas? Vou fazer a leitura delas a fim de que fique
mais clara a sua compreensão: 'Os programas de saneamento
básico e da proteção ao meio ambiente, financiados pelo
Fundo SOMMA, deverão observar as diretrizes da Política de
Saneamento Estadual estabelecida em lei..
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais realiza um
seminário, um trabalho cuidadoso, um trabalho profundo que
incorpora todos os profissionais da área e define uma linha
ideal de política de saneamento do Estado. O objeto desta
emenda é vincular, acoplar, amarrar o financiamento do SOMMA
aquilo que a própria Assembléia definiu. Emenda rejeitada!
Na mensagem que o Poder Executivo encaminha á Assembléia

existem alguns critérios a serem observados na aplicação do
Fundo, mensagem do Poder Executivo, mensagem do Governador
Hélio Garcia!
O que fez a nossa Bancada? Trouxe para o interior do
projeto - pois mensagem não é lei - os mesmos critérios que
o Governo estabeleceu na sua mensagem. Posição da
Assembléia; rejeitada. Quer dizer, rejeita-se a mensagem do
próprio Executivo. De duas, uma: ou os critérios
definitivamente não são para existir ou a mensagem não serve
para absolutamente nada, como em outras situações já viven-
ciadas aqui em que as mensagens afirmam uma coisa e os
projetos têm outro conteúdo. Se diz respeito à vida dos
municípios, nada mais democrático que os municípios
controlem. Nós não propúnhamos, de maneira alguma, a criação
de novos conselhos deliberativos. Não propusemos, sequer,
alterar propostas do conselho gestor do projeto, que veio do
Executivo. A nossa emenda sugeria, exclusivamente, o
seguinte: que as associações microrregionais, como
representantes que são dos municípios do Estado, fizessem
parte enquanto conselho consultivo, que deveria ser ouvido,
deveria estar acompanhando a aplicação desses recursos,
deveria administrar o seu cotidiano. A resposta da maioria
governista desta Assembléia foi pela rejeição da emenda
Vamos à frente. Esta, então, é um primor; "Os contratantes
de financiamento, junto ao Fundo SOMMA, devem atender às
seguintes condições, que serão regulamentadas em decreto:

- As Prefeituras Municipais deverão dispor de Plano de
Ações Estratégicas - PAE - aprovado pelo BDMG.
Nada mais natural. Se vão receber recursos públicos,

deverão dizer como pretendem aplicar tais recursos.
II - Demonstrar viabilidade técnica, económica e financeira

do projeto a ser financiado.
Infelizmente, existe uma lógica comum á nossa administração

pública: pede-se dinheiro para fazer escolas, mas estádios é
que são construidos; pede-se dinheiro para se fazer postos
de saúde, mas são feitas praças com chafariz. No nosso
entendimento, isso tem que ser demonstrado antes. Rejeitado!



363

iii - Contar com a autorização da Câmara Municipal, através
de lei especifica. Rejeitado!
Há um artigo, no projeto, que estende a possibilidade de
concessionárias em geral, Isto é, serviços de utilidade
pública, também se beneficiarem. Isso representa um sério
risco, na medida em que grandes empresários que acumulam
multo lucro sejam, também, beneficiários desse projeto. Nós
estabeleciamnos um único critério, ou seja, o inciso III do
art. 2Q passaria a ter a seguinte redação:
"As empresas concessionárias de serviços de utilidade

pública municipais, de capital majoritariamente público.".
Decisão da maioria da Assembléia: Rejeitado.
Outra emenda: "Os contratantes que não cumprirem o
cronograma de projetos financiados e não efetuarem a
amortização no prazo devido estarão sujeitos a multas e
sanções". Nada mais óbvio. O que se faz com recursos
públicos neste Pais é um descaso. A impunidade está ai. Foi
esse o destino do FGTS. E essa, além da fraude, a razão da
Insolvência do INAMPS. São essas as razões, na maioria das
vezes, da completa inadimplência dos municípios. Prefeitos
assumem medidas sem qualquer critério e depois deixam para
seus sucessores, sem qualquer responsabilidade. O que se
reivindicava aqui é que aqueles Que não conseguirem, a
partir de um projeto aprovado, a partir de um estudo de
viabilidade econômica e financeira, a partir de um
calçamento técnico, levar a cabo o financiamento, têm que
responder por isso. Mais uma vez a resposta foi "não". Isso.
Infelizmente, lança dúvidas sobre o que vamos ter pela
frente. A disposição de nossa Bancada era discutir em torno
deste projeto. Não nos interessa obstruir os trabalhos da
Assembléia. Achamos que o projeto é interessante, necessário
e positivo, mas poderia ser aprimorado. De duas uma: ou não
querem - a maioria da Assembléia e principalmente o Poder
Executivo - que este projeto seja levado a sério e que seja
de fato canalizado para as reais necessidades do Estado ou,
o que seria mais trágico, trata-se de retaliação diante
daqueles que há alguns dias marcaram posição neste Plenário.
Qualquer uma das alternativas escolhidas, infelizmente, nos
leva a uma situação multo constrangedora: duvidar das
intenções daqueles que estão articulando este projeto ou
acreditar na possibilidade de se fazer o jogo de retaliação
em função de posição política claramente definida.
Queria encerrar, esperando que a nossa única emenda
aprovada, aquela que diz que além desses controles todos
este projeto deve ter no seu acompanhamento informações á
Comissão de Fiscalização Financeira desta Assembléia,
prevaleça no final para que não tenhamos a triste situação,
no futuro, de não saber onde está a prestação de contas do
projeto, a exemplo de todas as prestações de contas deste
Governo.

370 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 28/4/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
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O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, eu só gostaria
que ficassem registrados nos anais desta Casa os meus
parabéns ao Sr. Newton Godinho, de Itapecerica, pelo seu
aniversário. O homenageado ganhará um grande presente.
Parece engraçado, mas a história dirá sobre isso.

37% REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 28/4/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcellos
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, é da
minha alçada cumprir com todos os acordos formalizados, e
acho que cumprimos com todos os acordos formalizados hoje,
não só com o Deputado Gilmar Machado, mas também com toda a.
Bancada do PT.
Quero também, neste momento, lembrar ao ilustre Deputado
Gilmar Machado e fazer coro com o ilustre Deputado Antônio
Pinheiro, quando ambos trataram, nesta tarde, da ilustre
figura do Dr. José Márcio Jardim Paixão, atual Presidente ou
Diretor do CETEC. Eu gostaria apenas de deixar registradas
as nossas palavras, enquanto Vice-Líder de Governo em
Plenário, e por conhecermos tão bem a figura do Dr. José
Márcio Jardim Paixão, pelo respeito que nós, como
representantes do Governo neste Plenário, temos pelo atual
dirigente do CETEC, não só do ponto de vista de conhecimento
técnico como pela sua dedicação á causa da pesquisa e do
desenvolvimento tecnológico. Gostariamos então de lembrar ao
Deputado Gilmar Machado a figura importante do Or. Márcio
Jardim Paixão, e de fazer coro ás palavras do Deputado
Antônio Pinheiro. Muito obrigado.
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Belo Horizonte, terça-feira, 18 de maio de 1993

ATA

ATA DA 380a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE MAIO DE 1993

Presidência dos Deputados Ibrahim Jacob, Roberto Amara! e
Maria Olivia

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) - ia Fase
- Ata - Correspondência: Mensagens ngs 347 e 348/93
(Projetos de Lei ngs 1.397 e 1398/93, respectivamente).
349/93 (Veto Parcial à Proposição de Lei ng 11.863) e 350/93
(Projeto de Lei flQ 1-399/93). do Governador do Estado -
Comunicação: Comunicação da Comissão de Ciência e Tecnologia
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Bonifácio
Mourão, Roberto Amaral Antônio Fuzatto e Anderson Adauto -
2a Fase: Leitura de comunicação apresentada - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Anderson
Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Bonifácio
Mourão - Clêuber Carneiro - Eduardo Brás - Ermano Batista
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - João Marques - José Braga - José Laviola -
Marcelo Cecé - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Paulo
Pettersen - Pêricles Ferreira - Roberto Amaral - Wanderley
Ávila.
O Sr. Presidente - (Deputado Ibrahim Jacob) - A lista de

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

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Ata

O Deputado Antônio Fuzatto, 2g-Secretário "ad hoc, procede
á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Anderson Adauto, 1Q-Secretàrio"ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 347/93*

Belo Horizonte, 12 de maio de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Execelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que reorganiza a Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS e dá outras
providências.
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O projeto encaminhado estabelece a nova estrutura da
Fundação HEMOMINÂS, conferindo-lhe organização compativel
com as suas finalidades e que lhe assegura condições de
efetivo funcionamento.
Dispõe ainda o projeto sobre a composição do quadro de
servidores da Fundação, prevendo os cargos para a
Implantação de sua nova estrutura orgânica.
Esses são os motivos de Interesse público que justificam o

projeto encaminhado, cujo exame por essa Casa solicito seja
realizado sob o regime de urgência a que se refere o artigo
69 da Constituição do Estado.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência as expressões de meu elevado apreço e distinta
consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.397193''
Reorganiza a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia
de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS e dá outras
providências.
Art. 1Q - A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS tem a seguinte estrutura
orgânica;

- Conselho Curador;
II - Diretoria;
III - Presidência;
111.1 - Gabinete;
111.2 - Assessoria Juridica;
111.3 - Assessoria de Comunicação Social;
111.4 - Auditoria;
111.5 - Divisão de Desenvolvimento Técnico-Cientifico;
111.5.1 - Serviço de Pesquisa;
111.5.2 - Serviço de Ensino e Treinamento;
111.6 - Divisão de Apoio Operacional;
111.6.1 - Serviço de Protocolo e Arquivo;
111.6.2 - Serviço de Apoio Técnico-Administrativo;
111.7 - Diretoria de Planejamento e Coordenação;
111.7.1 - Divisão de Planejamento;
111.7.1.1 - Serviço de Custos;
111.7.1.2 - Serviço de Programação;
111.7.2 - Divisão de Orçamento;
111.7.3 - Divisão de Informática;
111.7.4 - Divisão de Organização e Métodos;
111.8 - Diretoria Administrativa e Financeira;
111.8.1 - Divisão de Administração de Recursos Humanos;
111.8.1.1 - Serviço Pessoal;
111.8.1.2 - Serviço de Apoio Funcional;
111.8.2 - Divisão de Administração de Material e

Património;
111.8.2.1 - Serviço de Administração de Material;
111.8.2.2 - Serviço de Patrimônio;
111.8.3 - Divisão de Serviços;
111.8.3.1 - Serviço de Transportes;
111.8.3.2 - Serviço de Manutenção;
111.8.3.3 - Serviço de Copa;
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111.8.3.4	- Serviço de Limpeza e Rouparia;
111.8.3.5	- Serviço de Segurança e Zeladoria;
111.8.4 - Divisão Financeira;
111.8.4.1	- Serviço de Administração Financeira;
111.8.4.2	- Serviço de Contabilidade;
111.8.4.3	- Serviço de Contratos e Convênios;
111.9 - Diretoria Técnico-Cientifica;
111.9.1 - Divisão Assistencial;
111.9.1.1	- Serviço de Hemoterapia;
111.9.1.2	- Serviço de Hematologia;
111.9.2 - Divisão de Produção;
111.9.2.1	- Serviço de Hemoderivados;
111.9.2.2	- Serviço de Fracionamento de Componentes;
111.9.3 - Divisão de Recrutamento de Doadores;
111.9.3.1	- Serviço de Recrutamento Comunitário;
111.9.3.2	- Serviço de Recrutamento Hospitalar;
111.9.3-3	- Serviço de Ensino e Conscientização para

Doação;
111.9.4 - Divisão de Coleta de Sangue;
111.9.4.1	- Serviço de Coleta Interna;
111.9.4.2	- Serviço de Coleta Externa;
111.9.4.3	- Serviço de Aferese;
111.9.5 - Divisão de Laboratório;
111.9.5.1	- Serviço de Imunohematologia;
111.9.5.2	- Serviço de Sorologia;
111.9-5.3	- Serviço de Hematologia e Coagulação;
111.9.6 - Divisão de Enfermagem;
III96H	- Serviço de Enfermagem da Coleta;
111.9.6.2	- Serviço de Enfermagem do Ambulatório;
111.9.7 - Divisão de Apoio Técnico;
111.9.7.1	- Serviço de Estatística;
111.9.7.2	- Serviço de Cadastro;
111.10	- Diretoria de Atuação Regional;
111.10.1 - Divisão de Supervisão Regional;
111.10.1.1	- Serviço	de	Supervisão	Administrativo

Regional
111.10.1.2	- Serviço de Supervisão Técnico Regional;
111.10.2 - Coordenadoria de Hemocentro Regional;
111.10.2.1	- Gerência	Administrativa de	Hemocentro

Regional
111.10.2.2	- Gerência Técnica de Hemocentro Regional;
111.10.3 - Gerência de Núcleo Regional.
Parágrafo único -. A organização da Fundação HEMOMINAS, nos
termos da Lei ng 10.057. de 26 de dezembro de 1989, bem como
a descrição e a competência das unidades administrativas de
que trata esta lei serão estabelecidas em decreto-
Art. 2g - O regime jurídico dos servidores da Fundação

HEMOMINAS é o a que se refere o parágrafo único do artigo lQ
da Lei ng 10.254, de 20 de julho de 1990.
Art. ag - A jornada de trabalho da Fundação HEMOMINAS é de

30 (trinta) horas semanais.
Parágrafo único - Os servidores da Fundação poderão optar
pela jornada de trabalho de 40(quarenta) horas semanais,
assegurado o vencimento correspondente a essa jornada.
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Art. 4Q - O Anexo III da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro de
1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta Lei.
Art. sg - Os cargos de chefia e assessoramento, destinados
à estrutura Intermediária da Fundação HEMOMINAS, são os
constantes do Anexo II desta Lei.
Art. 6 - Ficam criados no Quadro de Pessoal da Fundação
HEMOMINAS os cargos de provimento efetivo constantes do
Anexo tI! desta Lei, destinados à implantação e consolidação
de sua estrutura orgânica.
Art. 7Q - Os vencimentos dos servidores da Fundação

HEMOMINAS passam a ser os constantes do Anexo IV desta Lei
para a carga horária semanal de 40 (quarenta) e 30 (trinta)
horas, respectivamente.
Art. 8 - Nos valores previstos nos Anexos II e III, estão
incorporadas a Gratificação de Apoio ao Executivo,
instituída no artigo 5g da Lei no 10.364, de 27 de dezembro
de 1990, e o índice de reajustamento de janeiro de 1993, nos
termos do artigo 17 da Lei ng 11.091, de 4 de maio de 1993.
Art. 9g - Para ocorrer ás despesas decorrentes da execução

desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
de Cr$48.336.719.957,00 (quarenta e oito bilhões, trezentos
e trinta e seis milhões, setecentos e dezenove mil,
novecentos e cinqüenta e sete cruzeiros), observado o
disposto no artigo 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, observadas as datas de vigência previstas nos
Anexos II, III e IV.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

- Publicado de acordo com o texto original.)
- Os anexos mencionados foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 18/5/93.)
"MENSAGEM NQ 348/93

Belo Horizonte, 12 de maio de 1993.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de
Lei, que dispõe sobre a reorganização da Administração de
Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -' estabelece
níveis de vencimentos e dá outras providências.
O Projeto de Lei em causa tem por objeto propor uma nova
organização para a Administração de Estádios do Estado de
Minas Gerais, capaz de torná-la mais eficiente na
colaboração com os órgãos e entidades governamentais
interessados em promover ações que visem ao incentivo à
prática de atividades esportivas, artisticas, culturais e de
lazer.
Para alcançar tal objetivo, a proposta prevê uma outra
estrutura orgânica para a ADEMG, que deverá adequá-la aos
atuais reclamos da Sociedade, representada, em seus
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diferentes segmentos, por pessoas indicadas para composição
do seu Conselho de Administração, criado para discutir e
aprovar as diretrizes e prioridades dos programas de
trabalho da Autarquia, conforme dispõe o Capitulo IV do
Projeto de Lei.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua à matéria a
tramitação de urgência de que trata o artigo 69 da
Constituição do Estado, apresento-lhe as minhas expressões
de alto apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.398/93
Dispõe sobre a reorganização da Administração de Estádios

do Estado de Minas Gerais - ADEMG -, estabelece níveis de
vencimentos e dá outras providências.

CAPÍTULO
Disposição Preliminar

Art. l - A Administração de Estádios do Estado de Minas
Gerais - ADEMG -, autarquia criada pela Lei nQ 3.410, de 8
de julho de 1965, com personalidade jurídica de direito
público e autonomia administrativa e financeira, vincula-se
à Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo.
Parágrafo único - As expressões Administração de Estádios
do Estado de Minas Gerais e ÂDEMG equivalem-se para
identificar a autarquia de que trata este artigo.

CAPÍTULO II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2g - A ADEMG tem por finalidade a administração de
estádios próprios, ou de terceiros, mediante convênio.
Art. 3g - Para cumprir sua finalidade, compete á ADEMG:

- administrar o Estádio Governador Magalhães Pinto e o
Estádio Jornalista Felipe Drumond;
II - colaborar com os órgãos e entidades governamentais, na

promoção de ações que visem ao desenvolvimento de atividades
esportivas, artísticas, culturais e de lazer;
III - zelar, junto aos órgãos e entidades competentes,

pelas obras de ampliação, reforma e recuperação dos Estádios
sob a sua administração;
IV - promover e incentivar a utilização de suas

dependências para práticas esportivas, artísticas,
culturais, religiosas e de lazer;
V - desenvolver, juntamente com a autoridade policial

competente, plano de segurança especial, em dias de eventos;
VI - celebrar convênio ou contrato relacionados com seus

objetivos, fiscalizando-lhe . a execução.
CAPITULO III

Da Estrutura Orgãnica
Art. 4g - A ADEMG tem a seguinte estrutura orgânica:
1 - Unidade Colegiada:
Conselho de Administração.
II - Direção Superior:
Presidência.
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Assessoria Jurídica;



370

C) Assessoria de Imprensa e Relações Públicas;
d) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
e) Diretoria Administrativa e Financeira;
1 - Divisão de Administração:
1.1 - Serviço de Pessoal;
1.2 - Serviço de Material e Patrimônio;
1.3 - Serviço de Apoio Administrativo;
2 - Divisão de Finanças:
2.1 - Serviço de Contabilidade;
2.2 - Serviço de Tesouraria;
f) Diretoria de Promoções:
1 - Divisão de Programações;
2 - Divisão de Comercialização;
2.1 - Serviços de Alojamento;
2.2 - Serviço de Ingressos e Cadeiras Cativas;
g) Diretoria de Infra-Estrutura:
1 - Divisão de Obras e Manutenção;
1.1 - Serviço de Projetos;
1.2 - Serviço de Manutenção Elétrica;
1.3 - Serviço de Manutenção Geral;
2 - Divisão de Apoio Operacional
2.1 - Serviço de Suprimentos;
2.2 - Serviço de Limpeza de Estádios;
2.3 - Serviço de Jardinagem.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas neste artigo serão fixadas em
decreto.

CAPÍTULO IV
Do Conselho de Administração

Art. 5 - Ao Conselho de Administração da ADEMG compete:
- eleger, dentre seus membros, o Presidente e o Vice-

Presidente;
II - aprovar:
a) diretrizes para o plano plurianual e programas gerais de
trabalho da Autarquia;
b) a proposta orçamentária anual
C) a organização administrativa da Autarquia e suas

modificações, no âmbito de sua competência;
d) normas gerais relativas a administração interna de
pessoal e da Autarquia.
Art. Bg - O Conselho de Administração da ADEMG tem a

seguinte composição:
- 1 (um) representante e seu respectivo suplente,

indicados pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais;
II - 1 (um) representante e seu respectivo suplente,
indicados pela Câmara Municipal de Belo Horizonte;
III - 1 (um) representante e seu respectivo suplente,
indicados pela Associação Mineira de Cronistas Esportivos-
AMCE:
IV - 1 (um) representante e seu respectivo suplente,
indicados pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG;
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V - 1 (um) representante e seu respectivo suplente,
indicados pela Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG;
VI - 5 (cinco) membros e seus respectivos suplentes, de
livre escolha do Governador do Estado.

l - O mandato de membro do Conselho de que trata esse
artigo será de 1 (um) ano, permitida a recondução.

- O Conselho de Administração da Autarquia se reunirá,
ordinariamente. 1 (uma) vez por mês, e, extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presidente, ou pelo Presidente da
ADEMG ou pela maioria de seus membros.

CAPITULO V
Do Regime Financeiro e da Fiscalização

SEÇÃO 1
Do Patrimônio

Art. 7Q - Constituem patrimônio da ADEMG o acervo de bens
móveis e imóveis e outros valores de que é proprietária e os
que vier a adquirir.

SEÇÃO II
Da Receita

Art. 8Q - Constituem receita da ÂDEMG:
- o produto da locação ou arrendamento de suas

dependências ou serviços e outras rendas de seu patrimônio;
II - a renda das competições e dos certames que promover;
III - as subvenções e auxílios financeiros que lhe forem

concedidos;
IV - as doações e legados;
V - a remuneração pelos serviços de estacionamento e

alojamento;
VI - rendas eventuais;
VII - os recursos orçamentários que lhe forem transferidos.

SEÇÃO III
Da Despesa

Art. 9 - Constituem despesas da AOEMG as destinadas ao
custeio de seus serviços e à execução de atividades
previstas em lei. -

SEÇÃO IV
Da Prestação de Contas

Art. 10 - A ADEMG apresentará ao Tribunal de Contas e à
Secretaria de Estado da Fazenda, anualmente e no prazo
estipulado pela legislação especifica, relatório de sua
administração no exercido anterior e prestação de contas.

CAPÍTULO VI
Do Pessoal

Art. li - O regime jurídico dos servidores da ADEMG é o a
que se refere o parágrafo único do artigo lQ da Lei flQ

10.254, de 20 de julho de 1990.
CAPÍTULO VII
Dos Cargos

Art. 12 - O Anexo XXVIII da Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro
de 1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta Lei.
Art. 13 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão da Autarquia, os cargos constantes no Anexo II
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desta Lei, destinados às unidades da estrutura intermediária
da ADEMG.
§ 1 Q - O vencimento dos cargos criados neste artigo é

calculado de acordo com o disposto no artigo 3Q da Lei ng
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo II desta Lei.
f 2Q - O ocupante do cargo de provimento em comissão poderá
optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função
pública, acrescida de 20% (vinte por cento), incidente sobre
o vencimento do cargo em comissão.
§ 3g - Os atuais cargos de provimento em comissão lotados
no Quadro Setorial da AOEMG, não constantes nos Anexos 1 e
II a que sereferem os artigos 12 e 13 desta lei, ficam
mantidos até a data da publicação do decreto de codificação
dos cargos criados.
Art. 14 - Ficam criados no Quadro de Pessoal da ADEMG os

cargos de provimento efetivo, constantes do Anexo III desta
lei, destinados à implantação e consolidação de sua
estrutura orgânica.
Art. 15 - Nos valores previstos no Anexo II!, com vigência
a partir de lQ de janeiro de 1993, estão incorporados a
Gratificação de Apoio ao Executivo, instituída no artigo 5Q
da Lei ng 10.364, de 27 de dezembro de 1990, e o índice de
reajustamento de janeiro de 1993, nos termos do artigo 17 da
Lei ng 11.091, de 4 de maio de 1993.
Art 16 - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de Cr$6.198.588.119,10 (seis bilhões cento e
noventa e oito milhões quinhentos e oitenta e oito mil cento
e dezenove cruzeiros e dez centavos), observado o disposto
no artigo 43 da Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de
1964.
Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o artigo 37 da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de
1993.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

-Publicado de acordo com o texto original.)
(*4 - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 18/5/93.)

"MENSAGEM NQ 349/93*
Belo Horizonte, 12 de maio de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial á Proposição de Lei ng 11.863,
que dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos
símbolos de vencimento e dos proventos dos servidores do
Poder Judiciário e dá outras providências.
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Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,
encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as

expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao considerar a Proposição de Lei ng 11.863, que dispõe
sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos de
vencimento e dos proventos dos servidores do Poder
Judiciário e dá •outras providências, sou conduzido a opor-
lhe veto parcial, incidente sobre o inciso II do artigo 3g e
o parágrafo único do artigo 5g, pelas razões a seguir
alinhadas.
A proposição em exame, que resultou de proposta encaminhada
á Assembléia Legislativa do Estado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, ouvida a Corte Superior, nos termas do
disposto na alínea 'b' do inciso II do artigo 96 da
Constituição da República, combinado com o inciso TI do
artigo 104 da Constituição do Estado, reajusta os venci-
mentos e os proventos dos servidores referidos, nos meses de
janeiro, fevereiro e março, como ocorreu no âmbito do Poder
Executivo através da Lei ng 11.091, de 4 de maio de 1993,
além de recompor a sistemática de classes dos quadros das
Secretarias dos Tribunais de Justiça e de Alçada e do Quadro
de Servidores da Justiça de Ia Instância.
Diante, contudo, da manifestação expressa do Presidente do

egrégio Tribunal de Justiça, excluo da sanção o inciso TI do
artigo 3g , não obstante ter constado do texto original do
Projeto de Lei no 1.272/93, posto que a espécie ali tratada,
isto é, o ajustamento dos proventos do servidor Inativo do
foro extrajudicial, tem ordenamento jurídico especifico na
órbita do Poder Executivo, tal corno se vê no artigo 99 da
Lei ng 11.050, de 19 de janeiro do corrente ano, como de
resto era tratado anteriormente na Lei no 10.420, de 16 de
janeiro de 1991, agora revogada (art. 112 da Lei ng
11.050/93), que, por seu turno, reportava ao artigo 311 da
Lei ng 3.344, de 14 de janeiro de 1965, também revogado.
Deixo também de sancionar o parágrafo único do artigo 5Q,
resultante de emenda parlamentar, ainda segundo as razões
expostas pelo Presidente no mesmo documento, tendo em vista
que a sua manutenção desvirtuaria a proposta original,
tornando praticamente inviável a utilização da permissão
contida no seu 'caput'. A exclusão do referido dispositivo
permitirá que o Tribunal de Justiça regulamente a matéria em
condições mais consentâneas com as suas necessidades
administrativas e com a realidade do seu quadro de pessoal.
Assim, excluo da sanção os dispositivos mencionados,
devolvendo a Proposição de Lei ng 11.863 ao reexame da
egrégia Assembléia Legislativa.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de maio de 1993.
Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.

- Publicado de acordo com o texto original.)
MENSAGEM NQ 350193
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- A Mensagem flQ 350/93, do Governador do Estado, que
encaminha o Projeto de Lei nQ 1.399/93, foi publicada na
edição de 15/5/93.
o Sr. Presidente (Deputado Roberto Amara]) - A Presidência
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos
oradores inscritos para a ia fase do Pequeno Expediente.

COMUNICAÇÃO
- Nesta oportunidade, é encaminhada á Mesa comunicação da

Comissão de Ciência e Tecnologia.
Oradores Inscritos

- Os Deputados Bonifácio Mourão, Roberto Amara], Antônio
Fuzatto e Anderson Adauto proferem discursos, que serão
publicados em edição futura.

2g Fase
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - Não havendo

outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a fase da
l parte da reunião, destinada à leitura de comunicações e
aos Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, a Sra. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada nesta reunião pela Comissão de
Ciência e Tecnologia sobre a aprovação dos Requerimentos ns
4.240 e 4.241/93, ambos de autoria do Deputado Anderson
Adauto. (Ciente. Publique-se.)

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - Não havendo outras comunicações, nem
Lideres inscritos, nem oradores para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
reunião especial de logo mais, ás 141h30min, destinada à
instalação do Fórum Mineiro em Defesa da Vida, com o
comparecimento do Procurador-Geral da República, Dr.
Aristides Junqueira, e para a ordinária de debates de
segunda-feira, dia 17, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 23/92

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Chefe do Executivo mineiro, o Projeto de Lei
Complementar ng 23/92 organiza a Procuradoria-Geral do
Estado e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 31/12/92. foi a
matéria encaminhada a esta comissão, a fim de que, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a", ambos do
Regimento Interno, pudesse ser analisada e, ao final,
recebesse parecer.
Observe-se que, em virtude de aprovação de requerimentos
apresentados pelo Deputado José Militão, baseados,
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respectivamente, nos arts. 245, XIX, e 129, III, do referido
regimento, a matéria passou a tramitar em regime de
urgência, e. se procedeu à marcação da presente reunião
conjunta.

Fundamentação
A proposição em tela não contém vicio de
inconstitucionalidade de natureza formal, uma vez que se
encontram atendidos os pressupostos fixados na Carta mineira
para a veiculação da matéria nela inserida. Esta, para que
seja convertida em norma jurídica, deverá ser abordada em
lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado,
conforme o que dispõem os arts. 61, Xri, 65, IV, e 66, III,
"f" daquele diploma.
Ao verificarmos o atendimento a tais pressupostos de
natureza procedimental, nossa preocupação volta-se para o
teor dos dispositivos inseridos no contexto da proposição em
apreço, em que, ressalte-se, pudemos detectar normas
Infringentes do ordenamento jurídico-constitucional em
vigor.
Relativamente às prerrogativas que se objetiva conferir ao
Procurador do Estado, entendemos que algumas, por se
consubstanciarem em matéria processual, ou mesmo de
organização judiciária, não poderiam figurar em proposição
de lei derivada do projeto em questão: a uma porque a
Constituição da República, em seu art. 22. 1, arrola como
competência privativa da União a tarefa de legislar sobre
direito processual, delegável ao Estado, tão-somente, por
meio de lei complementar federal; a duas porque a
organização do Judiciário, inclusive no q ue diz respeito ao
funcionamento e à organização das secretarias dos órgãos
daquele Poder, configura-se como matéria legal de iniciativa
privativa do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais
Superiores, na órbita federal, e dos Tribunais de Justiça,
na órbita estadual (arts. 96, II e 125, f lQ da Constituição
Federal). Assim, ao final desta peça opinativa, apresentamos
emendas com o objetivo de se suprimirem determinados incisos
do art. 35.
Outra providência que sugerimos adiante se refere à
modificação do art. 44, que atribui ao Procurador do Estado
gratificação de qualquer natureza e outras vantagens
pecuniárias concedidas aos servidores civis do Estado. E que
o art. 37, XIV, da Constituição Federal, e o art. 24, 4,
da Constituição do Estado, prescrevem que os acréscimos
pecuniários por servidor público não serão computados nem
acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores,
sob o mesmo titulo ou idêntico fundamento. Em decorrência de
tal preceito constitucional, propomos a alteração do
disposto no supracitado art. 44, de modo a adequá-lo ao
ordenamento constitucional.
Não podemos deixar de observar, ainda, que, visando a
reforçar a aplicação das regras contidas nos arts. 62. #
e 128, Sg, da Constituição do Estado, no ordenamento
infraconstitucional mineiro, há de se resguardar as
atribuições da Procuradoria-Geral da Assembléia Legislativa.
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Ressalte-se que tal previsão consta na Lei no 9.724, de
29/11/88, atualmente em vigor, que dispõe sobre a
Procuradoria-Geral do Estado.
Reconhecida a missão institucional do órgão que representa

judicialmente a Assembléia Legislativa ou sua administração,
cumpre assegurarmos ao corpo de advogados desta Casa as
prerrogativas a serem conferidas aos Procuradores do Estado,
sob pena da quebra da isonomia de tratamento que,
necessariamente, deveria ser estabelecida entre os
integrantes das duas Procuradorias. Assim, imperiosa torna-
se a medida por nós proposta, por meio de emenda, ao final
deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
Complementar nQ 23/92, com as Emendas do nQ 1 ao 6, abaixo
transcritas -

EMENDA Ng 1
Suprimam-se, no art. 35, os incisos VI, VIII, IX, X, XI e

XII, renumerando-se o inciso VII.
EMENDA NQ 2

O parágrafo único do art. 35 passa a ter a seguinte
redação:
"Art 35- ...............................................
Parágrafo

 

 único - O disposto no art. 34 e no inciso II
deste artigo é assegurado também ao consultor técnico.".

EMENDA Np 3
Dê-se ao Inciso 1 do art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - ......................................
- exercer a advocacia, fora de suas atribuições ins-

titucionais, em processos judiciais e extrajudiciais de
interesse direto do ente público que representa;".

EMENDA NQ 4
O art. 44 passa a ter a seguinte redação:
"Aru 44 - Será atribuída ao cargo de Procurador do Estado,

aos cargos de provimento em comissão e à função gratificada
do Quadro Específico de pessoal da Procuradoria-Geral do
Estado gratificações e outras vantagens pecuniárias, de
caráter geral, concedidas aos servidores civis do Estado,
desde que as mesmas não tenham o mesmo titulo ou idêntico
fundamento de outras já integrantes da remuneração.".

EMENDA NQ 5
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A assistência jurídica nos assuntos

relacionados com atos praticados pelo Poder Legislativo ou
pela sua administração compete ao órgão próprio da
Assembléia Legislativa.
Parágrafo único - A representação do Estado, em juízo, na

matéria de que trata este artigo, compete à Procuradoria-
Geral da Assembléia Legislativa, por meio de seu titular ou
de seus procuradores, mediante delegação de poderes
daquele.".

EMENDA NQ 6
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Acrescente-se ao art. 35 o seguinte 2Q, passando o
parágrafo único a ser o # l Q-
"Art. 35 - .....................
2g - As prerrogativas previstas neste artigo aplicam-se,

no que couber, ao Procurador da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.".
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Antônio Júlio - Maria José Haueisen - Célio de Oliveira -
Antônio Pinheiro.

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei complementar em epigrafe, do Governador do
Estado, organiza a Procuradoria-Geral do Estado e dá outras
providências.
Publicado em 31/12/92, o projeto foi distribuído a esta
comissão para, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, do
Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
A Procuradoria-Geral do Estado, órgão autônomo diretamente
subordinado ao Governador do Estado, exerce, nos termos da
Constituição Estadual, funções essenciais à Justiça, sendo
incumbida da representação judicial do Estado e do
assessoramento jurídico do Poder Executivo.
Juntamente com a Procuradoria-Geral da Fazenda, a quem
compete a matéria de natureza tributária, e com a
Procuradoria-Geral da Assembléia Legislativa, que, por
definição constitucional, tem competência privativa para
representar o Estado em processos que versem sobre ato
praticado pelo Poder Legislativo, a Procuradoria-Geral do
Estado contribui para que, dentro dos princípios que regem a
democracia e o Estado de Direito, as ações e iniciativas do
Poder Executivo sejam sempre pautadas pelo respeito ás
regras instituídas no ordenamento legal em vigor.
Dessa forma, mais do que um simples órgão representativo do
Poder Executivo nos contenciosos jurídicos, a Procuradoria-
Geral do Estado deve assumir, com sua participação técnica,
um importante papel na estrutura administrativa e funcional
de um Poder que não se pretende absoluto, mas que se coloca
sob o império da lei e do Direito.
Organizada mediante o projeto de lei complementar em tela,
em respeito ao preceito do art. 128, f lg, da Carta mineira.
a Procuradoria-Geral do Estado torna-se adequada aos
mandamentos constitucionais e aos princípios de direito
mencionados, nada obstando, dessa forma, â sua normal
tramitação nesta comissão.
Apresentamos, como complemento e de forma a aprimorar o
projeto, algumas emendas, transcritas ao final deste
parecer.
As Emendas do ng 7 ao 10, sugeridas pelo Governador do
Estado e acatadas neste parecer, visam à correção de
pequenos enganos constantes no projeto original e resultam
do exercício de faculdade atribuída ao Chefe do Poder
Executivo pelo art. 238, III, do Regimento tnterno.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação, no lg turno,

do Projeto de Lei Complementar nQ 23/93, com as Emendas do
ng 1 ao 6, apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça, e com as Emendas do ng 7 ao 18, abaixo transcritas.

EMENDA NQ 7
Substituam-se, nos arts. 41 e 43, os termos:

do respectivo vencimento ------pelos termos:
da respectiva remuneração.".

EMENDA Ng 8
Substitua-se o anexo do projeto pelo seguinte:

EMENDA Ng 9
Dê-se ao 2g do art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16 -
# 2g - O Coordenador de Área, designado pelo Procurador-

Geral do Estado, substituirá, automaticamente, em caso de
ausência eventual, o Procurador-Chefe ou o Consultor-
Chefe.

EMENDA No 10
Dê-se ao art. 46 e seu parágrafo único a seguinte redação:
"Art. 46 - E devida pensão mensal por morte do Procurador

do Estado ou do Consultor-Técnico ao respectivo cônjuge,
enquanto durar a viuvez, ou, na falta do cônjuge, aos filhos
menores de 18 (dezoito) anos, ou incapazes, correspondente a
2/3 (dois terços) da remuneração ou dos proventos do
Procurador do Estado ou do Consultor-Técnico falecido, sendo
a referida pensão inacumulável com outra percebida sob o
mesmo titulo, do Tesouro do Estado, facultada a opção pelo
recebimento da pensão do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG
Parágrafo único - A pensão de que trata este artigo será
revista nos mesmos índices e nas mesmas datas de vigência
dos reajustamentos de vencimentos dos cargos do Quadro
Especifico de Pessoal da Procuradoria-Geral do Estado.".

EMENDA NQ 11
Dê-se ao "caput" do art. Sg a seguinte redação:
"Art. 9g - Ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado,

constituído do Procurador-Geral do Estado, seu Presidente,
do Procurador-Geral Adjunto do Estado, dos Procuradores-
Chefes das Procuradorias e da Consultoria Jurídica e do
Consultor-Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa, de 6
(seis) Procuradores do Estado, sendo 2 (dois) de cada
classe, e de 1 (um) Consultor-Técnico, eleitos por seus
pares, em escrutínio secreto, além de outras atribuições
previstas nesta lei, compete:"-

EMENDA NQ 12
Dê-se ao "caput" do arU 8Q a seguinte redação:
"Art. 8g - Ao Procurador-Geral Adjunto do Estado, nomeado

em comissão, entre advogados, mediante recrutamento amplo.
incumbe:".

EMENDA Ng 13
No art. sg, substitua-se o termo:
"vincula-se ......pelo termo
"subordina-se ......
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EMENDA NO 14
O 3Q do art. 29 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 29 - ...................................
3g - O Procurador do Estado afastado do efetivo exercício

das atribuições do cargo somente poderá ser indicado à
promoção por merecimento se estiver, autorizado pelo
Conselho, no desempenho de função fora da Procuradoria-Geral
do Estado..

EMENDA Plç 15
Dê-se ao inciso II do art. 35 a seguinte redação;
"Art. 35- ....................................
II - possuir carteira de identidade funcional, conforme

modelo aprovado pelo Procurador-Geral do Estado, e porte de
arma, de acordo com a legislação própria;".

EMENDA NO 16
Dê-se ao art. 33 a seguinte redação:
"Art. 33 - O Procurador do Estado, após o prazo a que se

refere o art. 26 desta lei, somente poderá ser demitido em
virtude de sentença judicial ou mediante processo
administrativo, assegurada a ampla defesa.".

EMENDA No 17
O inciso II do art. lg da Lei Complementar ng 21, de 27 de
setembro de 1991, que regulamenta os 1Q e 40 do art. 123
da Constituição do Estado e dá outras providências, passa a
vigorar com a seguinte redação;
"Art. lg - .. .........................
II - os Procuradores de Justiça que estiverem no exercicio

dos cargos de Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral
Adjunto de Justiça, Corregedor-Geral do Ministério Público e
Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça deverão
afastar-se de seus cargos até 30 (trinta) dias antes da data
marcada para a formação de lista de que trata o inciso
anterior, se a ela forem concorrer;".

EMENDA NÇ 18
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Fica revogado o art. 3g da Lei Complementar no

22. de 8 de novembro de 1991".
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques. Presidente - José Renato, Relator -
Romeu Queiroz - Ermano Batista - Sebastião Costa.

- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo' de 18/5/93.)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei
complementar em epígrafe dispõe sobre a organização da
Procuradoria-Geral do Estado e dá outras providências.
Inicialmente, em reunião conjunta, a Comissão de

Constituição e Justiça emitiu parecer pela admissibilidade
do projeto de lei complementar sob os aspectos da
constitucionalidade, da juridicidade e da legalidade,
apresentando as Emendas do ng 1 ao 6.
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Em seguida, quanto ao mérito, a Comissão de Administração
Pública concluiu pela aprovação da proposição, com as
Emendas do ng 7 ao 18.
Agora, vem o projeto de lei complementar em exame a esta
comissão, que passa a analisá-lo nos limites de sua
competência.

Fundamentação
O projeto de lei complementar em tela não encontra óbice,
do ponto de vista financeiro-orçamentário, para sua
aprovação.
Atendendo a solicitação do Sr. Governador do Estado,

formulada por meio da Mensagem nQ 345/93, estamos propondo a
Emenda ng 19 ao Projeto de Lei Complementar ng 23/92, que
visa a corrigir lacuna do projeto original, acrescentando ao
seu art. 83 a repercussão financeira da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no lg turno, do Projeto

de Lei Complementar ng 23/92, com as Emendas do ng 1 ao 6,
da Comissão de Constituição e Justiça; do nQ 7 ao 18, da
Comissão de Administração Pública, e com a Emenda ng 19, a
seguir transcrita.

EMENDA NQ 19
Dê-se ao art. 83 a seguinte redação:
"Art. 83 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

crédito suplementar até o limite de Cr$27.381.410.680,00
(vinte e sete bilhões trezentos e oitenta e um milhões
quatrocentos e dez mil seiscentos e oitenta cruzeiros), para
atender às despesas decorrentes da execução desta lei,
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal ng 4.320, de
17 de março de 1964.".
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Roberto Amaral, Relator -
Baldonedo Napoleão - José Renato - Célio de Oliveira.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Ng 4.205/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor, vem à Mesa,
para receber parecer, o requerimento em epigrafe,
apresentado em 14/4/93 e publicado no dia 16 do mesmo mês.
O objetivo da proposição é que seja dirigido oficio à
diretoria da Caixa Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais
de Trânsito do Estado de Minas Gerais solicitando
Informações sobre: contratação de pessoal e remuneração de
funcionários e diretores, à luz dos preceitos contidos no
Decreto ng 7.833, de 21/8/64, especialmente nos arts. 9g e
37; composição da diretoria, conselheiros e servidores que
respondem por cargos de direção, com as respectivas
remunerações; fundamentação legal para a composição de sua
diretoria, escolha de conselheiros e colocação de servidores
para responder por cargos de direção; e endereço dos
contribuintes obrigatórios e pensionistas da instituição.
Requer, ainda, a comissão se solicite do órgão o envio, a
esta Casa, de: cópias das atas de reuniões que dispuseram
sobre nomeações de conselheiros, a partir de 1976;
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resultados das pesquisas, assembléias e quaisquer outras
formas de recolhimento de opiniões sobre a entidade, já
realizados, bem como composição percentual dos participantes
dos levantamentos; cópias das atas de reuniões que
dispuseram sobre alienações de imóveis pertencentes á
entidade, bem como dos contratos celebrados nos mencionados
negócios; e cópias das atas de reuniões que dispuseram sobre
quaisquer doações patrocinadas pela entidade, entre 1989 e
1993.

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 - .............

- 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.
A Caixa Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito

de Minas Gerais foi instituida pela Lei ng 977. de 17/9/27,
e regulamentada pelo Decreto nQ 7.833, de 21/8/64. A atual
denominação foi adotada por decisão de seu Conselho
Administrativo. Tem por finalidade prover á subsistência das
familias 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 da aplicação dos descontos relativos a perdas
de vencimentos decorrentes de faltas ao serviço, suspensões
e multas disciplinares.
A entidade é administrada por um conselho cujo Presidente
nato é o Secretário da Segurança Pública, e seu Diretor
Executivo é o Chefe do Departamento da Guarda Civil.
Quanto aos dispositivos do Decreto nQ 7.833 citados
expressamente no requerimento em exame, o art. 9g dispõe
sobre a competência do Diretor Executivo, e o art. 37 versa
sobre a atribuição de gratificação mensal àquele Diretor.
No que diz respeito ao mérito, entendemos que a proposição

é conveniente e oportuna, visto que as informações
solicitadas por seu intermédio subsidiarão a ação
fiscalizadora da Assembléia Legislativa em matéria
concernente ao interesse público.
Consideramos, entretanto, necessária a apresentação de
substitutivo com a finalidade de Introduzir, no texto da



382

proposição, determinadas alterações, a seguir enunciadas e
justificadas.
Na parte inicial da proposição, somos pela substituição da

expressão "à Diretoria" por "ao Sr. Secretário da Segurança
Pública, na qualidade de Presidente do Conselho", em face do
disposto no art. 4g do Decreto flQ 7.833, que estabelece ser
a caixa administrada por um conselho presidido por aquele
Secretário. Ainda na parte inicial, opinamos pela supressão
da expressão "do Estado", a qual não integra a denominação
da entidade.
Entendemos necessária a substituição do segundo item. para

conferir-se mais clareza ao pedido, distinguindo-se entre a
referência à composição da diretoria e do conselho e a
menção ao nome dos servidores que respondem por cargos de
direção, mantendo-se o pedido de informação quanto à
remuneração de uns e outros.
No primeiro e no oitavo itens, somos pela substituição dos
ternos "funcionários" e "patrocinadas" por "servidores" e
"feitas" respectivamente, por mais adequados.
No terceiro item, consideramos conveniente a exclusão da
expressão: "a composição de sua diretoria, escolha dos
conselheiros e", tendo em vista que o Decreto nQ 7.833 é
claro, ao determinar o critério de designação dos
conselheiros no "caput" do art. 4g e o do Diretor Executivo
no parágrafo único do mesmo artigo.
No sexto item, somos pela substituição da expressão
"composição percentual dos participantes dos levantamentos"
por outra, mais precisa, que esclareça sob qual aspecto
deverá ser feita a discriminação da amostragem utilizada nos
levantamentos citados: a sua qualificação, assim entendidos
sexo, idade, profissão ou outros critérios que a entidade
tenha usado na pesquisa, dando-lhe a oportunidade, ainda, de
informar ter sido a mesma realizada deforma genérica.
Finalmente, julgamos conveniente separar, no requerimento,

o pedido de informações da solicitação de documentos.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do requerimento
em exame, sob a forma do Substitutivo ng 1, que ora
apresentamos.

SUBSTITUTIVO NO 1 AO REQUERIMENTO No 4.205/93
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
A Comissão de Defesa do Consumidor, por seuPresidente,
tendo em vista requerimento aprovado na reunião realizada no
dia lg/4/93, requer a V. Exa. sejam solicitadas ao Sr.
Secretário da Segurança Pública, na qualidade de Presidente
do Conselho da Caixa Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais
de Trânsito de Minas Gerais, informações sobre o que se
segue: contratação de pessoal e remuneração da Diretoria e
dos servidores da entidade, à luz dos preceitos contidos no
Decreto nQ 7.833, de 24/8/64, especialmente em seus arts. 9Q
e 37; composição da diretoria e do conselho e respectiva
remuneração; relação de servidores que respondem por cargos
de direção e respectiva remuneração; fundamentação legal
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para a indicação de servidores para responder por cargos de
direção; resultado de pesquisas, assembléias e quaisquer
outras formas de recolhimento de opinião sobre a entidade,
já realizadas, bem como a composição da amostragem utilizada
nos referidos levantamentos, tendo por base a qualificação
dos participantes.
Requer, ainda, sejam as informações acompanhadas dos
seguintes documentos: cópia das atas de reuniões realizadas
a partir de 1976 em que se dispôs sobre a nomeação de
conselheiros; cópia das atas de reuniões em que se decidiu
sobre alienação de imóveis pertencentes á entidade, bem como
cópia dos contratos celebrados para esse fim; cópia das atas
de reunião em que se dispôs sobre quaisquer doações feitas
pela entidade no período compreendido entre 1989 e 1993; en-
dereço dos contribuintes obrigatórios e dos pensionistas da
instituição.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 1993.
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise, Relator, Elmiro

Nascimento - José Militão - Bené Guedes - Sebastião Helvécio
- Elmo Braz - Roberto Carvalho.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.269/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, vem à Mesa, para
receber parecer, a proposição em epígrafe, apresentada em
29/4/93 e publicada no"Diário do Legislativo do dia lg de
maio do ano em curso.
Solicita o parlamentar a transcrição, nos anais da
Assembléia Legislativa, de carta aberta dirigida pelo
General Andrada Serpa ao Sr. Presidente da República,
publicada no jornal "Tribuna da Imprensa", do Rio de
Janeiro, na edição de 6/1/93, sob o titulo "Carta aberta do
General Serpa ao Presidente Itamar" -

Fundamentação
Sujeita-se a proposição em exame ao parecer da Mesa, em
obediência ao comando dos arts. 246 e 80, VIII, "c', do
Regimento Interno-
0 pedido de inserção de matéria não oficial nos anais da

Casa está previsto no art. 245, XIII, do aludido estatuto,
"in verbis"
"Art. 245 - Será submetido a votação o requerimento escrito

que solicitar:

XIII - inserção, nos Anais da Assembléia, de documentos e
pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para
o Estado;".
No documento objeto do requerimento em epigrafe, seu autor

discorre acerca dos Governos anteriores e do atual no que
concerne à formação das dividas externa e interna e à
elevação das taxas de juros, bem como sobre a influência
desses fatores na escalada da recessão. Preleciona a
respeito do papel da classe média na garantia da es-
tabilidade dos governos e, ainda, sobre o intervencionismo
estatal e suas conseqüências na preferência pela
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privatizaçãrn Finalmente, conclama o Poder Legislativo
Federal a um debate sobre as causas da crise nacional e
expõe seu ponto de vista acerca dos efeitos que teria a
adoção do parlamentarismo no atual momento político.
Conquanto se trate de emissão de opinião de ordem pessoal
entendemos que o documento é um registro proficiente da
história econômica do Brasil nas últimas décadas, em razão
de apontar problemas cuja solução é essencial para
enfrentar-se a crise atual-
Por essa razão, consideramos que a matéria deve ser

classificada como especialmente relevante para o Estado.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 4.269/93.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 1993.
José Ferraz, Presidente - Bené Guedes. Relator - Elmiro
Nascimento - José Militão - Rémolo Aloise - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

371a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 29/4/93 pelo

Deputado Baldonedo Napoleão
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, meus senhores, minhas senhoras: neste último dia
21 de abril, a população de São João de]-Rei não pensou
apenas no plebiscito. Lembrou-se também de dois de seus mais
destacados filhos: Tiradentes e Tancredo Neves. E o que eu
vou dizer aqui se refere á realização de um sonho desses
dois grandes brasileiros: a universidade de São João del-
Rei -
A Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei, a

FUNREI, que completou seis anos de existência no último dia
21 de abril, representa um resgate histórico dos ideais dos
maiores lideres da região dos Campos das Vertentes:
Tiradentes, que, ao planejar a Conjuração Mineira, idealizou
uma universidade como a de Coimbra, em São João del-Rei, e
Tancredo Neves, que sonhou, durante toda a sua vida pública,
com uma grande universidade para a sua terra.
Além desses idealizadores, também a Constituição Imperial

de 1823 indicava São João del-Rel, ao lado de São Paulo e
Olinda, como um dos três principais centros nacionais então
capazes de acolher a instalação de escolas superiores no
Pais.
Mas os comandantes da liberdade não puderam ver o sonho da
universidade pronto, concreto, palpável, ainda que
tardiamente.
A FuNREI existe há apenas seis anos e já é um marco

consagrado á universalidade do saber, pela especialização em
determinadas áreas do conhecimento, e ao aprimoramento do
ser humano, ao mesmo tempo em que busca a melhor qualidade
de vida para a comunidade regional e contribui
definitivamente para a edificação da cultura brasileira.
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A propósito, neste momento do sexto aniversário, quero
congratular-me com toda a comunidade da universidade, com
seus professores, funcionários e alunos.
Foi em 21/4/87 que o Presidente José Sarney, então no posto

que teria sido do saudoso Presidente Tancredo Neves, assinou
a lei que instituía a Fundação de Ensino Superior de São
João dei-Rei. 0 conglomerado das faculdades e o ideal de
cultura resgatado devolveram á cidade seu "status",
conquistado há 300 anos, quando São João de]-Rei já era um
foco do pensamento liberal
A Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento de
implantação de uma república federal, e, de São João del-
Rei, ecoou o anseio nacional pelas mudanças estruturais do
Brasil- Grande parte do projeto da república federal
brasileira nasceu ali. Por isso, é fácil entender a marca
projetada por Tiradentes e perpetuada por Tancredo e que,
acima de tudo, traduz o espirito de nossa gente: o
compromisso de Minas com a liberdade.
E nasce dai o compromisso da FUNREI com a excelência, com a
qualidade, com a fidelidade aos ideais herdados, que são
compatíveis . com a vocação cultural e sócio-econômica das
Vertendes. E preciso reconhecer a garra daqueles que fazem
da FUNREI uma escalada de crença e fé na educação e no
respeito pelo futuro, enquanto se aprimoram os conhecimentos
a serem transmitidos àqueles que serão os mestres, os
doutores, os cientistas, enfim, os condutores do processo
cultural, intelectual e cientifico de amanhã. E preciso
reconhecer que a FUNREI já surgiu com a vocação para se
tornar uma universidade, um pólo de cultura superior no
Centro-Sul de Minas Gerais.
Ao ser instituída por lei, a FUNREI herdou os cursos da
Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras e da
Fundação Municipal de São João dei-Rei, mantendo, hoje, nove
cursos, a saber: Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia
Industrial Mecânica, Administração, Ciências Económicas,
Ciências, Filosofia, Letras, Pedagogia e Psicologia.
Aproveito esta oportunidade para render efusiva homenagem

aos devotados dirigentes da antiga Fundação Municipal de São
João dei-Rei e da Faculdade Dom Bosco, cujo trabalho
representa, hoje, o alicerce sobre o qual está sendo
construida a FUNREI.
Desde a sua implantação, em 1987, a FUNREI oferece cursos
noturnos para seus alunos, antecipando-se a uma lei do
Governo Federal que estimule as universidades a oferecerem
cursos á noite. Enquanto o Ministério da Educação faz
campanha sistemática para que as universidades não deixem as
salas de aula ociosas à noite, em São João dei-Rei, 87.6%
dos 2.600 alunos matriculados na FUNREI freqüentam os cursos
noturnos. Essa ênfase dispensada aos cursos noturnos nada
mais é do que o acatamento do perfil típico do universitário
das Vertentes: o estudante trabalhador.
Chamo a atenção para o custo do aluno da FUNREI, que é dos
mais baixos entre as diversas instituições federais de
ensino do Brasil- E isso graças a uma administração austera,
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rigorosamente comprometida com as prioridades do ensino, da
pesquisa e da extensão.
A FUNREI vivencia uma estrutura administrativa democrática,
inovadora e ousada, na qual as relações horizontais são
fortalecidas, os departamentos agrupados no Centro
Cientifico, e os cursos agrupados no Centro de Ensino,
entrosando-se para que o ensino, a pesquisa e a extensão
aconteçam com qualidade.
Já é sabido, no contexto universitário, que surgiu em São
João de]-Rei uma das instituições de ensino mais aplicadas
do Pais. A FUNREI não tem o interesse de ser grande,
volumosa, mas tem o compromisso de ser a melhor, possível
naquilo que ela faz. A FUNREI não veio para ser apenas mais
uma instituição de ensino. Ela tem a ambição de se tornar,
em médio prazo, uma universidade com presença expressiva não
só no ensino, mas também na pesquisa e na extensão.
Os números de seus relatórios mostram uma trajetória
invejável de conquistas, movidas por um trabalho notável de
fortalecimento do seu quadro de professores: 86.6% dos
docentes trabalham em regime de tempo integral. No que diz
respeito à qualificação dos professores, os resultados
revelam um crescimento, de 1987 a 1993, em torno de 279%, no
número de mestres, e de 267%, no número de doutores. A cada
ano, o número de candidatos ao vestibular sobe
sensivelmente, o que pode significar que a FUNREI se está
tornando conhecida e reconhecida. De 500 candidatos, em
1987. a FUNREI recebe, hoje, 2.500.
No campo da pesquisa, a FIJNREI vem incentivando o
intercâmbio com instituições congêneres, para impulsionar _o
seu desenvolvimento. Adota uma política de atração e fixação
de pesquisadores indispensáveis â sustentação de linhas de
investigação cientifica. Estimula reflexões e análise dos
problemas fundamentais da região dos Campos das Vertentes,
incentivando a divulgação dos resultados das pesquisas,
fomentando o debate cientifico e aprimorando a qualidade da
extensão e do ensino. Tudo isso está expresso nos projetos
de pesquisa concluídos ou em andamento.
Muitos trabalhos científicos já foram apresentados no

exterior por professores da FUNREI.
A FUNREI trabalha para a consolidação de uma metodologia na
qual a extensão e a pesquisa se complementam, por meio de
programas conjuntos, cuja reversão em beneficio do ensino
desencadeia uma atitude de maior comprometimento com a
realidade social regional.
Algumas realizações demonstram que os departamentos estão

descobrindo, na extensão, a fonte para novos conhecimentos,
a metodologia do reelaborar conhecimentos, do fazer ciência.
A presença da FUNREI na comunidade regional traduz-se por um
processo de interação, por meio de projetos especiais. Entre
eles, o de atendimento psicológico e psicopedagôgico a
crianças, adolescentes e pacientes psiquiátricos e o de
assistência e orientação à criança carente, executado
juntamente com a Associação São-Joanense de Assistência ao
Menor. Chamo a atenção também para os programas de
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consultoria a pequenas e microempresas e para as iniciativas
junto à delegacia regional de ensino com o objetivo de
formar e reciclar a classe de alfabetizadores.
Outros programas específicos marcam e reforçam o
relacionamento entre a universidade e a sociedade. Entre
eles; a oficina-escola de luteria de violão e o programa de
conservação e restauração de instrumentos de corda para as
orquestas bicentenárias e as entidades musicais da região.
Um destaque da extensão é, sem dúvida. o Inverno Cultural,
que acontece anualmente durante três semanas do mês de
julho. Consiste na realização de cursos e espetáculos nas
áreas de artes cênicas, plásticas e visuais de literatura,
música, história e artesanato.
Apesar da crise da universidade brasileira, já vitimada
pela crise geral que, hoje, afeta o Pais, a FUNREI tem
conseguido consolidar sua própria institucionalização.
Traçando os caminhos rumo á autonomia universitária, a
FUNREI o faz com consciência dos seus limites e do seu
potencial e com a capacidade de vida solidária, fortificada
por uma gestão democrática, que dia a dia vem oferecendo só-
lida contribuição ao desenvolvimento da região das Vertentes
de Minas.
A implantação da FUNREI, a universidade de São João dei-
Rei, sonhada por Tiradentes e realizada por inspiração de
Tancredo Neves, foi um dos acontecimentos mais importantes
da história de nossa região, neste século. Os horizontes que
ela nos abre são amplos. E é confortador constatar que sua
caminhada vem sendo feita com passos firmes
Nossos cumprimentos ao seu corpo docente, aos servidores
técnico-administrativos, aos alunos e, especialmente, à
administração da universidade, na pessoa do Diretor
Executivo, Prof. João Bosco de Castro Teixeira. Multo
obrigado- -

371? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 29/4/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvirat - Sr. Presidente, companheiras e
companheiros Deputados, Sr. Líder do Governo, presente no
Plenário, Deputado Romeu Queiroz, eu queria, em primeiro
lugar, fazer um registro que muitas pessoas já perceberam,
mas que talvez não tenham comentado com as outras pessoas.
Como ambientalista que sou e membro da Comissão de Meio
Ambiente desta Casa, quero cumprimentar a Assembléia, na
pessoa de seu Presidente, Deputado José Ferraz, e de toda a
sua diretoria pela iniciativa desta Casa que, de forma
pioneira em nível de Estado, está implantando a coleta
seletiva de lixo. Isso é da maior importância nos dias
atuais. O lixo, hoje, é um dos grandes problemas da
humanidade. Cada entidade e cada pessoa tem que dar o seu,
apoio para ajudar a resolver esse problema.
A Assembléia lançou, numa campanha interna, a coleta

seletiva de lixo, dirigida a todos os setores e funcionários
da Casa. Os primeiros a receberem esclarecimentos foram os
funcionários da limpeza, e, ao longo dessa semana, a
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campanha será levada a todos os funcionários. O objetivo é
reaproveitar grande volume de papel usado e que tinha como
destino o lixo. Esses papéis reaproveitados serão vendidos a
uma firma especializada em compra de papel usado, e o
dinheiro obtido com a venda reverterá aos cofres públicos.
Esta é uma campanha bonita: "Trabalhe bem, viva melhor".
Tomara que todos os órgãos públicos de Minas façam o mesmo.
Quero registrar aqui a presença da Sra. Branca Negrão de
Lima, que é coordenadora da barraca de Minas Gerais na feira
dos Estados, em Brasília, que vai acontecer em junho
próximo. Naturalmente, ela nos está visitando para pedir o
apoio dos Deputados e dos municípios que representamos, no
sentido de que essa feira tenha uma bonita presença de Minas
Gerais, com o nosso artesanato e as nossas histórias.
Eu quero cumprimentar a Sra. Branca Negrão de Lima, dizendo
a ela que pode contar com o meu apoio e com o dos outros
Deputados, principalmente da Deputada Elisa Alves, que vem
de uma das cidades mais ricas em matéria de mostrar e
vender, q ue é Araxà.
Precisamos fazer Minas brilhar na feira dos Estados, em
Brasília. Houve um ano, no Governo passado, em que fui a
coordenadora-geral. Trabalhei muito, fui ajudada por muitas
companheiras, corno Albertina Moura, como Ambrosina Manuelita
Meio, e por outras pessoas, Prefeitos e lideranças da
Capital e do interior. Vamos repetir a dose, se Deus quiser.
Finalmente, Sr. Presidente, queria falar sobre um assunto

que, hoje, inclusive, é matéria do "Estado de Minas" e de
outros jornais, e que já nos aflige há algum tempo. Queria.
como Deputada votada em Belo Horizonte e ligada ao setor
cultural, expressar a minha posição no que se refere ao
museu de mineralogia de Belo Horizonte, que funciona na rua
da Bahia, ao lado do antigo prédio da Caixa Econômica
Estadual, e que é um museu pelo qual tenho a maior estima.
A autoridade municipal de Belo Horizonte, na pessoa do

Secretário Adjunto de Cultura. José Maria Cançado, comete um
desserviço à cidade, a serem reais os fatos apresentados
pela imprensa. Em vez de zelar pelo patrimônio, dando prova
de fidelidade às tradições e ao que foi construído com
empenho durante décadas, com esforço e dedicação de muitos,
em vez disso, resolve, com uma penada, derrubar e começar
tudo de novo.
Estou me referindo à destinação que a Prefeitura pretende

dar ao museu de mineralogia da rua da Bahia. Alegando ser o
prédio municipal, ela pretende recuperá-lo e transformá-lo
num centro cultural com anfiteatro, onde se realizarão
"performances", palestras, exposições e outras atividades.
Ora, dizer que o acervo do museu de mineralogia deve ser
transferido para a realização de obras, que, na verdade, são
necessárias e urgentissimas, já que a construção se encontra
danificada desde as fortes chuvas de 1992, é uma inverdade.
Há muitos exemplos de museus que continuam com suas portas
abertas ao público, mesmo em período de restauração.
O Diretor do museu, Dr. Francisco Carlos Soares Filho,
lamenta que as autoridades municipais não conheçam o valor e
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a importância das riquezas do Pais ali guardadas. 'Eles
provavelmente não sabem o que fazem.
Autor de obras sobre mineralogia lançadas no Brasil e no
exterior, explica o referido Diretor que o museu não é
apenas um local de exposição de minerais, é também um centro
cultural e de pesquisa, que necessita estar sempre ampliando
seu acervo, hoje com 4 mil amostras de minerais diversos e
raros. Tem, ainda, o museu mais de 6 mil fichas para
pesquisa e recebeu por volta de 120 mil visitantes nos
últimos 4 anos, entre eles 6 embaixadores, imprensa
estrangeira e geólogos interessados, além de manter uma
dinâmica didático-pedagógica com a classe estudantil.
Não se justifica a precipitada decisão da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura. Em vez de transferir o acervo para o
prédio da MinasCaixa ou para o BEMGE, como se está imagi-
nando fazer, temos mais é que valorizar, repensar o museu,
dando-lhe as melhores condições possíveis de funcionamento e
aplaudir o generoso trabalho do Dr. Francisco Soares, com
toda uma vida dedicada á nossa comunidade, naquela
instituição.
Há história no Brasil. Não seria conveniente respeitá-la?
Quero acrescentar, Sr. Presidente, que tenho em mãos uma
carta da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
- FIEMG -, que também fala do assunto, e cujo teor é o
seguinte: (- Lê:)
"Ilustre Deputado, **
Conforme amplamente divulgado pela imprensa, é projeto da

Secretaria Municipal de Cultura a instalação, na antiga sede
da Cãmara Municipal de Belo Horizonte, onde hoje funciona o
Museu de Mineralogia Djalma Guimarães, de uma biblioteca
pública infanto-juvenil.
O museu, de inestimável valor histórico e cultural para

Minas Gerais e o Brasil, é o segundo do gênero existente no
Pais, colecionando cerca de 4.500 peças e recebendo em seus
20 anos de existência 4.000 visitantes por mês, incluindo
missões diplomáticas e diversas personalidades estrangeiras,
e é conhecido em todo o mundo por profissionais da área.
Considerando a preciosidade do acervo em questão e sua
importância para nossa cidade, servimo-nos do presente para
solicitar de Vossa Excelência o máximo empenho no sentido de
evitar a desativação daquele Museu, verdadeiro património
para a classe estudantil e empresarial brasileira.
Certos de contar com seu apoio, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.
Ildeu da Silveira e Silva, Diretor Secretário."

- Publicado de acordo com o texto original.)
Muito bem, Or. Ildeu da Silveira e Silva, Diretor~
Secretário do Sistema FIEMO. Quero, de público, colocar,
nesta Casa, a nossa total concordância com a teoria que o
senhor esposa e, mais ainda, o desejo de dar ampla
divulgação a esta noticia, para que seja feito um estudo
melhor e mais profundo, a fim de que não se elimine, com
apenas uma penada, um museu pelo qual nós temos a maior
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admiração e que o povo de Minas e de Belo Horizonte tanto
aprecia. Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.2
371a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso proferido em 29/4/93 pelo
Deputado João Batista

O Deputado João Batista - Sr. Presidente ! Srs. Deputados,
gostaríamos de falar hoje alguma coisa a respeito do
movimento que assola o Estado de Minas, mais
especificamente, a greve do funcionalismo público.
Primeiramente, queremos manifestar o nosso descontentamento
com o comando de greve, que, de uma forma passional - eu
diria até, desonesta -, ataca os Deputados desta Casa,
principalmente porque, alega, nos seus discursos, nos seus
contatos, que a democracia deve ser exercida em todos os
segmentos.
Mas a democracia, lamentavelmente, para parte dos
integrantes do movimento grevista, se restringe, única e
exclusivamente, a se votar aquilo que eles gostariam que
fosse votado, sem respeitar o direito de voto, a
independência e a soberania que o cargo confere a um
parlamentar.
Estivemos agora visitando a região, inclusive por ocasião

do plebiscito, no qual nós, presidencialistas, conseguimos
sair vitoriosos, e fomos abordados por vários grevistas, de
diferentes setores.
Para nós não foi surpresa a colocação dos cartazes nas

escolas, pois já sabíamos de antemão q ue havia um movimento
orquestrado, na tentativa de desmoralizar os Deputados,
tachando-nos de traidores, simplesmente porque, no desejo do
voto, da liberdade que cada um tem, votamos com a
consciência tranqüila do dever cumprido.
Gostaria também de fazer algumas ressalvas, que não foram
feitas pelo movimento grevista, quando aponta o companheiro
Deputado José Militão como um dos pseudotraidores,
esquecendo-se de que este Deputado votara, inclusive, da
forma que o movimento estava a pleitear. Outra injustiça do
comando, além desta de colocar os cartazes pelo Estado de
Minas Gerais, foi com o nosso companheiro Deputado Jaime
Martins, que, como todos nós sabemos, está em processo de
franca recuperação, não se encontrando nesta Casa a fim de
dar seqüência ao seu trabalho rotineiro, como ele gostaria
de fazer.
Tais fatos ilustram um pouco a forma desonesta, passional -

e eu diria até criminosa - de determinados elementos, que se
arvoram em defensores do funcionalismo público.
Aproveitando a oportunidade, queríamos fazer alguns
questionamentos: será que os sindicatos q ue pleiteiam, com
tanta veemência - e com direito até, é bom que se diga isso
-. aumentos salariais para a classe também denunciam os maus
funcionários públicos, aqueles que simplesmente comparecem
para receber seus salários? Será que os sindicatos fazem uma
vigília constante, com relação aos professores e outros
servidores que se utilizam da chamada licença para
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tratamento de saúde e que conseguem forjar determinados
documentos? Será que os sindicatos também fiscalizam a
questão das vagas nas escolas? Não- Pelo menos é isso que
temos sentido. Os sindicatos têm-se tornado, única e
exclusivamente, um reivindicador de melhorias salariais - o
que nós achamos perfeitamente justo e correto -, pois a
greve é um instrumento constitucional, legal, que está á
disposição dos diferentes segmentos do funcionalismo público
brasileiro; entretanto, não podemos admitir isso de um
determinado grupo, inclusive tomado por arruaceiro e com
elementos de comportamento moral duvidoso.
Aquilo a que nós assistimos nas galerias desta Casa foi um
ato de vandalismo e desrespeito para com os Deputados. Antes
que o comando de greve faça alguma alegação, ele deve saber
que nós estamos nesta Casa porque tivemos um mandato
outorgado democraticamente pelo voto popular. Eu não aceito
o argumento que foi colocado nos cartazes, nas escolas.
Aliás, eu gostaria de indagar ao Sr. Presidente e aos Srs.
Deputados se esses sindicatos têm autonomia para invadir
escalas e outros prédios para colocarem esses cartazes, a
seu bel-prazer. Eles estão-se servindo de alegações
passionais para tentar desmoralizar os Deputados mineiros.
Podem dizer que essa decisão foi tomada por um colegiado. Eu
não sei se isso aconteceu. Mas qualquer grupo interessado
politicamente em desmoralizar os Deputados mineiros poderia
infiltrar-se nesse comando de greve para colocar a população
contra os Deputados.
Eu gostaria de fazer mais uma ponderação sobre o assunto.

Os funcionários públicos precisam respeitar os Deputados,
quando estes votam projetos ou assuntos que não sejam da
conveniência de determinado segmento da sociedade. Todos os
Deputados querem que os servidores públicos tenham um
salário digno. Nenhum Deputado é contra essa pretensão dos
funcionários, mas nós precisamos acabar com essa fantasia,
ou seja, com essa interpretação dos atores do PT, que aqui
chegam e se autoproclamam defensores dos trabalhadores. Nós
todos somos defensores dos trabalhadores. Precisamos acabar
com a oposição por conveniência, com a oposição falsa. Os
Deputados mineiros devem ser respeitados nesta Casa, e os
seus votos, quando contrários, não podem ser tidos e
reconhecidos como votos de traidores.
O Governo do Estado conseguiu demonstrar aos Deputados que

ele passa por enormes dificuldades financeiras. O Governador
do Estado também nos convenceu de que queria, mas não podia
dar um aumento ideal. Nós poderíamos analisar a situação com
um pouco mais de simplicidade. Nós faríamos a seguinte
indagação: por que um Deputado ou um Governador, que precisa
do voto, teria interesse em prejudicar uma classe? Se assim
fosse, seria muita inocência de nossa parte. Outros dizem
que foi cómodo para os Deputados votarem naquele sentido.
Não, cômodo seria votar naquela situação, com as galerias
cheias, sob pressão, contra o projeto do Governo.
O comando de greve colocou nas galerias algumas pessoas
desvairadas, que fizeram achaques e ataques aos Srs.
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Deputados e à pessoa do Sr. Governador do Estado. Essas
pessoas não têm a mínima condição de exigir diálogo com o
Governo. Eles primeiro atacam, achincalham e desmoralizam,
depois vêm com um grupo querendo negociar. Negociar não é
isso. Negociar significa respeitar as partes, significa
decência, respeito e, acima de tudo, respeito às posições
divergentes. Lamentavelmente, nós não sentimos esses
comportamentos no Plenário.
Quero lamentar a postura dos companheiros do PT. Numa
tentativa de tirar proveitos políticos, eles estão-se
utilizando dos grevistas. Recentemente, eu ouvi o Deputado
Antônio Carlos Pereira dizer que o sindicato é autônomo e
que não tem nenhuma ligação com o PT. Realmente, se
analisarmos sob o foco da lei, não há nenhuma ligação entre
os dois. Mas existem muitas coincidências. Os sindicalistas
estão ligados diretamente ao PT, e disso não resta nenhuma
dúvida.
Em minha cidade, Uberaba, sou atacado diariamente por
pessoas ligadas diretamente ao PT e infiltradas nos
sindicatos. E verdade que os sindicatos podem ter posições
diferentes de outros partidos, mas que há uma tentativa de
obstruir qualquer possibilidade de ascensão, não resta a
menor dúvida.
Agora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria também
de me reportar a outro fato, citado ontem, com relação ao
CETEC. Os funcionários do CETEC alegam q ue houve um acordo
entre o Secretário de Ciência e Tecnologia e o Presidente
José Paixão, que também foi devidamente autorizado pelo
Secretário Evandro a não cortar os pontos dos dias parados,
caso houvesse um retorno ao trabalho. Se a coisa realmente
foi definida nesses termos, quero protestar, porque acho que
deveria ser cumprida.
O Governo do Estado está anunciando a possibilidade de
oferecer um aumento. Pode não ser o que nós queríamos e o
que os servidores querem, mas está dentro das
disponibilidades do Estado. E óbvio que deve haver alguma
dificuldade. Não estamos aqui para acobertar nenhum ato
desonesto do Sr-Governador, ao contrário do que normalmente
a população acredita, quando votamos determinados projetos
de interesse do Governo e de interesse do Estado. Mas também
não vamos aceitar que, movidos por um histerismo
incontrolável, determinados Deputados da Bancada do PT usem
e abusem do direito de ocupar esta tribuna, ofendendo a
dignidade moral do Governador do Estado, dizendo que o
Governador não faz absolutamente nada, que o mesmo está
omisso. Isso não é verdade. Pode ser que muitas coisas que
gostaríamos que fossem devidamente materializadas ainda não
foram, mas o Governo tem feito alguma coisa, sim. No setor
da educação, temos provas de que o Governo tem feito alguma
coisa. Temos acompanhado o trabalho da reforma da rede
física, o processo de capacitação total da escola, a
autonomia das escolas. Então, precisamos usar também a
tribuna para defender a dignidade daquele que foi eleito
pelo voto popular.
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Este Governo tem suas dificuldades, e isso nós sabemos. Mas
o Prefeito do PT também tem, assim como tantos outros
governantes de oposição. Então, está na hora de acabarmos
com as ofensas morais e as tentativas de se transfomar o PT
em mocinho e os outros Deputados em bandidos. Não aceito,
não admito e vou realmente protestar tantas quantas forem as
vezes em que formos ofendidos. E se tivermos que votar um
projeto com os argumentos que aqui foram apresentados,
voltaremos em outra oportunidade. Se foi pouco o aumento de
60%, pelo menos isso nós conseguimos. O PT não conseguiu
absolutamente nada para os servidores.
Gostaríamos multo que os servidores públicos repensassem um
pouco suas posições e que não se atrelassem a partidos
políticos, porque um sindicato Independente tem muito mais
condições de negociar do que aquele que fica atrelado ao
oportunismo político daqueles que querem aproveitar-se das
ocasiões para fazer comícios, esquecendo-se de que o
caminhão não está mais na rua e que a campanha eleitoral já
acabou. Muito obrigado. Sr. Presidente.

371a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 29/4/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colegas
presentes, Sr. 2Q-Vice, galerias e aqueles que estão em seus
gabinetes, em seu local de trabalho, vou concordar com
aquilo que o Deputado João Batista disse hoje, com relação à
denúncia que vamos apresentar. D Governo não está parado. Só
que, quando o Governo age, é um desastre. Eu vou mostrar
mais um desastre do Governo, um desrespeito que deve receber
a reação desta Casa, que quer ter dignidade.
Aliás, está presente aqui o representante da Assembléia
Legislativa junto à Assembléia Metropolitana.
Nós, da Comissão de Assuntos Municipais, elegemos como
representantes desta Casa o Deputado Romeu Queiroz, como
efetivo, e o Deputado Ronaldo Vasconcel los, como suplente.
Nós denunciamos, desta tribuna, e ajuizamos um processo
judicial contra o Governo do Estado, agora autorizado
diretamente pelo Governador Hélio Garcia, que estava agindo
de forma absolutamente Ilegal - aliás, isso é comum no
Governo -, passando por cima dos municípios, desrespeitando
lei aprovada por este Plenário, nos dias 21 de janeiro e 27
de fevereiro, pois, através de um conselho.que não existia,
por força de uma emenda constitucional aprovada por esta
Casa, aprovou dois reajustes de passagens de transportes
coletivos intermunicipais, absolutamente ilegais. Na
verdade, o primeiro estava muito acima da inflação, pois era
de 39,54%. Assim, a ação ajuizada na Justiça é pela
suspensão desses dois reajustes.
o fato, agora, é muito mais grave. Gostaríamos que o
Deputado Romeu Queiroz, enquanto representante, tomasse
providências urgentes. já que, no mês passado. a Câmara
Setorial de Transporte Coletivo reuniu-se e decidiu sobre o
aumento da passagem da região metropolitana. Neste mês, a
câmara novamente se reuniu, decidindo por um reajuste de
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21,27%. Enquanto a câmara havia decidido isso, o que o
Governador do Estado, através deste conselho que não mais
existe, decidiu? Vou ler, para que fique registrada a
responsabilidade do Sr. Governador: "As tarifas de ônibus da
Região Metropolitana de Belo Horizonte estarão 26.4% mais
caras, a partir de zero hora de sábado, dia 1Q de maio".
Esse é um presente do Governador para os trabalhadores, não
é, Deputado Amílcar Padovani? O Governador, realmente, está
querendo oferecer um presente à população da região
metropolitana. Diz ainda: "O aumento das passagens decorre
da elevação da inflação setorial, verificada nos últimos 30
dias, e o percentual autorizado mantém a orientação do
Governador Hélio Garcia de reajustar as tarifas em índices
bem próximos ao da Inflação oficial". Isso foi publicado no
jornal oficial "Minas Gerais". Tal atitude é um desrespeito
à Assembléia Metropolitana e a esta Casa, que tem um
representante, que é o Deputado Romeu Queiroz Para que se
tenha uma idéia, esse percentual de diferença de 21,27% para
26.4% significa que a população pagará, por dia, aos
empresários Cr$1.000.000.000,00 a mais.
A orientação do Governador é a de que o reajuste das
tarifas seja em índices bem próximos ao da inflação oficial.
Gozado. São estipulados índices mensais bem próximos ao da
inflação ou mesmo acima dela. E para os servidores? Não pode
haver política salarial, não é possível negociar, não pode
nada. No entanto, são fixadas tarifas médias para as 21
regiões metropolitanas. isso é um absurdo, um acinte.
Caracteriza um Governo preocupado em defender os interesses
da FIAT. Os jornais publicaram que o Governo está tentando
cassar a liminar que suspende as resoluções do Secretário,
absolutamente ilegais. Por que o Governo não enviou para
esta Casa um projeto estabelecendo a política industrial e o
mesmo tratamento para a FIAT, bem como para todas as
empresas mineiras que exportam, nos moldes de São Paulo?
Esse projeto daria Incentivos para que as fornecedoras da
FIAT viessem para Minas Gerais. Isso não acontece. O Governo
age apenas para defender, ilegalmente, a EIAT, bem como age,
irresponsavelmente, para defender os interesses das empresas
de transporte coletivo.
Isso ai não são ofensas, são fatos
Gostaria de denunciar, pela quarta vez, que o Governo usa

de um conselho fantiasma, já que a assembléia se instalou. O
Prefeito que assina em nome dos Prefeitos é o de Vespaslano.
Ele não tem autorização dos demais para isso. Conversei com
o Presidente da GRANBEL. Não foi convidada, como deveria ter
sido, a Prefeitura de Belo Horizonte, e a pretensa reunião
do conselho deliberativo não foi divulgada. Aliás, ela não
precisa mais ser divulgada, porque ela não existe mais.
Segundo a lei que regia o funcionamento desse conselho, as
reuniões teriam que ser públicas, abertas, com a
participação de toda a sociedade, para que os atos pudessem
ser transparentes. O que vemos? Reuniões, a nosso ver,
inexistentes, e com toda a certeza elas Ocorrem para
defender o interesse dos empresários em detrimento do
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interesse dos trabalhadores da região metropolitana. isso é
um acinte. A Assembléia deveria tomar providências.
Amanhã, entraremos com um aditamento, ação a que já demos

entrada, e que está na Vara da Fazenda Pública, solicitando
o cancelamento dos reajustes de janeiro e fevereiro. Vamos
solicitar também o cancelamento do reajuste previsto para lg
de maio.
No ano passado, um Deputado, que não é do PT e não está
presente no momento, e não citarei o seu nome por
delicadeza, dizia-nos, quando nossa Bancada fez o Acorda,
Hélio", que seria melhor não acordá-lo. Se ele acordar, pode
ficar pior, e é o que estamos vendo. Realmente, estamos
vendo que o "acorda" é apenas para a FIAT, para a Mendes
Júnior e para outras coisas.
Portanto, gostaria de deixar aqui esta denúncia séria e
comprovada. Estivemos, hoje, com o Presidente da GRANSEL,
que se dispôs a ir ao Judiciário confirmar que a Câmara
Setorial definiu reajustes mais que depressa, celeremente,
para defender interesses dos empresários. Talvez esteja ai a
grande ação do Governo,

371a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 29/4/93 pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, não irei responder hoje ao Deputado João Batista.
Basicamente, queria trazer dois assuntos a essa tribuna. O
primeiro diz respeito ao processo envolvendo a Secretaria da
Fazenda e a FIAT Automóveis. Queria aqui reiterar, mais uma
vez, que, quando nossa Bancada encaminhou - isso é bom a
gente não esquecer - ao Governo Estadual a denúncia sobre
procedimentos irregulares relativos á FIAT, a partir dessa
denúncia o Ministério Público ingressou na Justiça. A
Justiça acatou avaliação do Ministério Público e também da
nossa Bancada, no sentido de que havia irregularidades. E
importante que se frise que o nosso objetivo era que o
Estado corrigisse essas irregularidades. Tem-se tentado
fazer um tratamento pelo qual nós queríamos expulsar a FIA 
de Minas Gerais, envolvendo, particularmente, a Prefeitura
Municipal de Betim nesse processo.
Gostaria de fazer a leitura de um manifesto que foi
encaminhado, hoje, ao Governador Hélio Garcia, assinado não
apenas pela Prefeitura de Betim, mas por partidos.
sindicatos, Câmaras de Vereadores, entidades da sociedade
civil, igrejas daquele município, que, no seu conteúdo
geral, apontam, no nosso entender, o caminho a ser percor-
rido. O titulo desse manifesto é o seguinte: "Em defesa do
emprego e da vida". (-Lê:)
"*Nós, representantes da sociedade civil de Betim -

prefeitura municipal, sindicatos, associações de bairros,
entidades eclesiais, vereadores, partidos políticos e outras
entidades-, reunidos no dia 26 de abril de 1993, no
auditório da Prefeitura Municipal de Betim, para discutirmos
a questão judicial envolvendo créditos tributários acumu-
lados em exportações, decidimos solicitar ao senhor
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governador do estado, Dr. Hélio Garcia e ao senhor
secretário da Fazenda, Dr. Roberto Brant, as seguintes
providências:
1 - envio à Assembléia Legislativa de projeto de Lei que

regulamente e dê transparência ao assunto, evitando um
tratamento caso a caso;
2 - não autorização de transferência de "créditos
incentivados" para outros Estados do Pais, em prejuízo da
industrialização mineira;
3 - proposição de uma política industrial coerente e
moderna, objetivando a competitividade e o incremento do
parque industrial mineiro, sem gerar, contudo, uma guerra
desenfreada de incentivos fiscais que possa ser danosa ao
poder público.
Esperamos ainda que as empresas privadas assumam a
responsabilidade social em relação tanto aos seus
funcionários quanto ás comunidades em que se encontram
inseridas, evitando-se o agravamento do clima de tensão
social gerado pela recessão econômica.
Somos a favor da criação e manutenção do emprego.
Prefeitura Municipal de Betim
Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e Igarapé
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Refratários
Sindicato dos Comerciários
Sindicato dos Rodoviários
Partido dos Trabalhadores
Partido Comunista do Brasil
Partido Socialista Brasileiro
Associações Comunitárias
Vereadora Maria Tereza Lara (PT)
Vereadora Ronilda Maria Sabino (PT)
Vereador Renato Siqueira (PT)
Vereador Antônio Carlos de Melo (PST)
Vereador João Marvera (PSDB)
Vereador Pastor Oromar (PTB)
Cooperativa de Refratários de Betim
CDL
Romulo Veneroso (PST)
Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil".

- Publicado de acordo com o texto original.)
Se a energia despendida pelo Sr. Secretário da Fazenda,
neste momento, para responder á Justiça, estivesse sendo
canalizada para a elaboração de um projeto de lei que
resolvesse esse problema, acredito q ue ganharíamos todos.
Em segundo lugar, gostaria de ler uma carta do Sind-UTE,

dirigida ao Banco Mundial, como sabemos, infelizmente alguns
parlamentares não fazem isso, mas os professores lêem o
diário oficial, Por isso, vou ler a referida carta, para que
todos fiquem informados do seu conteúdo: (- Lê:)
"* Sind-UTE alerta Banco Mundial
Carta enviada ao Sr. Lewis T. Preston, presidente do Bird
Belo Horizonte, 20 de abril de 1993
O Governo do Estado de Minas Gerais tem divulgado seu plano

educacional, que terá como financiador o Banco Mundial. Esse
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plano consiste em investir na qualidade do ensino e no
aperfeiçoamento da Educação envolvendo recursos da ordem de
US$300 milhões, sendo US$150 milhões obtidos através de
empréstimos desse banco.
A atual Administração Estadual, no inicio do seu governo,
afirmou a necessidade de garantir á professora primária um
piso salarial de US$150 mensais. O Secretário de Educação,
naquela época, reconhecia como um dos pré-requesitos para a
melhoria do ensino a valorização do profissional em
educação. Entretanto, as ações políticas do governo mineiro,
sistematicamente, vêm contradizendo seu próprio discurso.
Sua ação tem sido a seguinte:
1 - Reduziu o piso salarial dos professores de la á 4

series em 47%, e dos professores com curso superior, em 63%,
cálculo feito com base no câmbio oficial do dólar, conforme
tabela abaixo:

evereiro 91* abril 93

P1 (Professor primário) US$133 US$71

 

P6 (Professor em fim de carreira) 1 US$308 US$113

* Mês anterior à posse do Governador
Fonte: Banco Central - Sind-UtE
2 - Foi anunciado, na última semana, o repasse de verbas

para as escolas estaduais, para seu custeio e funcionamento
durante o 2g bimestre escolar, consistindo em menos de
US$1,5 por aluno (quarenta mil cruzeiros), quando a rede
privada de ensino cobra, em média, US$100 por aluno ao mês.
3 - Quando a atual administração assumiu o governo, havia
uma política salarial que garantia reajustes mensais aos
professores públicos estaduais, prevista na Constituição do
Estado de Minas Gerais.
o Art. 283 da Constituição Mineira determina:
"0 vencimento do integrante do quadro de Magistério será

fixado, respeitado o critério de habilitação profissional, a
partir de valor que atenda às necessidades básicas do
servidor e às de sua família, e terá reajustes periódicos
que lhe preservem o poder aquisitivo.!!
Essa política salarial e a Constituição foram ignoradas.
4 - Nestes últimos 2 anos, tem havido constantes confrontos
entre o governo e os professores, quando já ocorreram 3
greves, com total descaso do governo.
Temos conhecimento de que o BIRD tem se voltado para
investimentos no Terceiro Mundo que visam á melhoria da
condição de vida das pessoas, inclusive a ampliação do
ensino e o aperfeiçoamento da educação.
No entanto, esses objetivos não teriam a possibilidade de

serem atingidos, já que a sua aplicação seria feita
ignorando os permanentes conflitos entre
professores/governo, as péssimas condições das escolas e os
baixos salários dos profissionais em educação.
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Pior que isso são as perspectivas a longo prazo. Como
esperar que parte da nossa juventude se dedique ao
magistério, sabendo que será um profissional desvalorizado?
Como atingir jovens talentosos, com salários mensais de
US$71 (Cr$2.008.609)?
Como um professor de nível superior poderá se manter e a

sua família, com US$113 (CR$3.203.541,00)7
Tememos que esse plano, nessas condições, esteja fadado ao
fracasso e mais uma divida esteja sendo contraída
inutilmente, em nome do povo de Minas Gerais.
Assim, solicitamos da direção do BIRD que condicione esse
empréstimo á efetiva valorização dos profissionais da
educação de Minas Gerais.
Atenciosamente,
António Roberto Lambertucci, Presidente".

- Publicado de acordo com o texto original.)
Afirmei que não responderia hoje ao Deputado João Batista.

Gostaria de fazer uma observação. O Deputado afirmou, aqui,
que ninguém tem o patrimônio da defesa dos trabalhadores.
Concordo plenamente com ele. Falou que todos aqui defendem
os trabalhadores. "Relativizariarnos" um pouco essa
afirmação. Mas ele fez uma afirmação que é um pouco mais
complicada, quando disse que pessoas ligadas ao PT estariam
infiltradas nos sindicatos. Queria lembrar ao Deputado que
os sindicatos, particularmente o sindicato dos servidores
públicos, foram construidos sob muita dificuldade neste
Pais. Aliás, eles iniciaram seu processo de construção num
período em que falar em sindicato significava cadeia. Tenho
multa tranqúilidade para afirmar que vários de nós aqui
estávamos exatamente tentando construir aquilo que o
Deputado afirmou ser objeto de infiltrações. Só queria
afirmar ao Deputado João Batista que não é esse o melhor
método de fazermos nossas discussões e estabelecermos o
debate; tampouco é tentando trabalhar um tipo de raciocínio
que parte do principio segundo o qual estaríamos
eventualmente ofendendo a dignidade e a moral do Governador
do Estado. Há projetos políticos diferenciados; há
proposições diferenciadas; há análises diferenciadas sobre o
Governo, mas, acima de tudo, há compromissos diferenciados.
Isso é objeto da política. Se fizermos um debate nesse
plano, para além das nossas divergências, creio que será
positivo para todos. Agora, tentarmos fazer um debate
desqualificando, 'a prior?', os interlocutores, acredito que
contribui muito pouco. Não queria ser obrigado a inquirir do
Deputado João Batista, ou mesmo dos seus colegas de partido,
o que têm feito, efetivamente, para materializar o discurso
do seu compromisso com a classe trabalhadora. Acho que os
compromissos com essa classe vão muito mais além do que
simples profissões de fé. Eles aparecem á medida em que se
traduzem no plano da prática. Acho que é absolutamente
impossível pensarmos isso se não formos capazes de pensar na
organização sindical dos trabalhadores. Falar a favor e não
traduzir um compromisso com esta construção sindical,
faltando um mínimo de liberdade sindical, creio que
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prejudica a todos nós. Espero que, na semana que vem, com o
Deputado João Batista em Plenário, possamos fazer esse
debate em bases políticas. Obrigado.

371a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 29/4/93 pelo

Deputado José Militão
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
queremos nos referir ao requerimento do Deputado Marcos
Helênio, dizendo que estamos de acordo com a conclusão a que
chegaram os membros da comissão. Mas, gostaria de fazer,
hoje, a leitura de um requerimento de nossa autoria,
dirigido ao Secretário da Fazenda.
(- Lê requerimento de sua autoria em que solicita seja

formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que o
Estado de Minas, por meio do Conselho de Política
Fazendária, seja autorizado, mediante convênio, a reduzir a
base de cálculo do ICMS nas saídas internas de mercadorias
que menciona, cuja justificação é a seguinte:)
"Justificação: Em face do disposto na Lei Complementar nQ
24, de 7/1/75, o Estado de Minas Gerais subscreveu o
Convênio ICMS ng 51, de 29/5/89, através do qual os
Estados de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul. Rondônia e Mato Grosso do Sul foram
autorizados a reduzir a base de cálculo do ICMS nas saídas
internas das mercadorias classificadas nas posições
33.05.10.0100 e 33.0720.0100 NBM/SH, de tal forma que a
incidência do imposto resultasse na aplicação do percentual
de 17%.
Em Minas Gerais, a aliquota do ICMS aplicável ás operações
internas com cosméticos e produtos de toucador foi fixada em
25%, ficando excetuados os seguintes produtos: talco e
polvilho; xampus com propriedades terapêuticas ou
profiláticas; dentifrícios, cremes para barbear, sabões,
sabonetes e água de colônia.
A aplicação em Minas Gerais da alíquota de 25% ás operações
internas com cosméticos e produtos de toucador está levando
o contribuinte mineiro a arcar com uma carga tributária de
mais 13%, uma vez que adquire os produtos em outros Estados
à aliquota de 12% e os revende, em território mineiro, à
aliquota de 25%.
Dir-se-á que o ICMS é um imposto indireto e, como tal, seu
ônus é suportado pelo consumidor final, uma vez que o
comerciante, ao vender o produto, faz incluir em seu preço
final toda a carga tributária, que, como já se disse, é
repassada ao usuário final.
Entretanto, não se pode desconhecer que a aliquota de 25%
onera sobremaneira o preço final do produto, tornando-o
insuportável e desestimulando a sua compra..
Esta verdade incontroversa tem levado inúmeros salões de
beleza, de cabeleireiros, barbeiros, esteticistas e de
massagens, a fecharem suas portas, levando ao desemprego
inúmeros profissionais e funcionários de apoio. Esse quadro
de desalento agrava o clima recessivo e torna mais aguda a
crise social. Com efeito, esses profissionais não mais
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suportam o excessivo preço da matéria-prima (cosméticos e
produtos de toucador) indispensável à execução de seus
serviços.
Na verdade, os grandes salões de beleza podem adquirir
diretamente das fábricas os produtos que utilizam em seus
serviços, pois atendem ao faturamento mínimo exigido pelos
fabricantes. Os outros salões, e estes são a maioria, são
obrigados a comprar no varejo, pagando um preço muito maior.
Como Minas Gerais não tem condições de atender à grande de-
manda, o contribuinte mineiro é forçado a comprar das
fábricas estabelecidas nos Estados do Rio de Janeiro e São
Paulo, recebendo um crédito de ICMS de 12% e recolhendo o
imposto á alíquota de 25%, mais os custos diretos e
indiretos de comercialização. Esses fatores fazem com que o
preço no varejo se torne proibitivo.
Tendo em vista que a maioria dos barbeiros, cabeleireiros,
manicures, pedicures, esteticistas e massagistas não têm
como clientes pessoas de alto poder aquisitivo, esses
profissionais são obrigados a pagar um alto preço pela
aquisição dos produtos e, em conseqüência, a praticar preços
proibitivos para o poder aquisitivo de seus clientes. Estes
últimos, por sua vez, desaparecem dos salões, que acabam por
encerrar suas atividades.
E a recessão gerando mais recessão e mais desemprego.
Objetivando sanar todas as dificuldades acima apontadas,
bem como oxigenar esse segmento asfixiado de nossa economia,
estamos solicitando ao Secretário da Fazenda a fineza de
determinar estudos no sentido de que, por meio do Conselho
de Política Fazendária, o Estado de Minas Gerais seja
autorizado, mediante convênio, a reduzir a base de cálculo
do ICMS nas saídas internas das mercadorias abaixo
relacionadas, de tal forma que a incidência do imposto
resulte na aplicação do percentual de 18%.

Relação das Mercadorias
Produtos para cabelo: alisadores, neutralizantes, tinturas,
oxidantes, descolorantes, condicionadores, banho de frutas,
cremes, xampus, máscaras, modeladores de penteado
(gel/mousse), laquês, fixadores, permanentes, "sprays",
lápis hemostáticos, óleos vegetais (amêndoa, jaborandi, uva,
etc).
Produtos para o corpo: gel redutor, bronzeadores, cera para

depilação, hidratantes, loções para o corpo.
Produtos para o rosto: 'blush", cremes, sombra para os

olhos, rime], batons, 'pan-cakes", pó-de-arroz, máscara para
cilios, bases, lápis para as sobrancelhas, loções e
hidratantes, leite de limpeza, máscaras, produtos especiais
para espinhas, cilios postiços, cola para cílios."

372a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 3/5/93 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, representantes da imprensa, distinto e seleto
público que nos vê e nos ouve, feliz a Nação que possui
bravos soldados. Felizes os pais Que podem relatar aos
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filhos os exemplos de patriotismo dos heróis de seu pais,
homens que, por sua extremada devoção à pátria, tornam-se
imortais. E imortalizam-se exatamente por reunirem em si os
melhores valores e ações exemplares, que servirão de modelo
às futuras gerações. Seus gestos de grandeza e bravura
jamais se apagarão da memória de seus compatriotas.
Com essas palavras introdutórias desejamos homenager os 67
anos de existência do CPOR. Não poderíamos falar da
instituição, ignorando a matéria-prima com que trabalha, as
sementes que faz frutificar.
Mais do que uma simples unidade militar, o CPOR é uma casa
para todos os jovens que têm o privilégio de ali se
formarem. Os alunos que já passaram pelo CPOR e os atuais
estudantes que estão por vir representam um elo de ligação
entre a sociedade civil e a vida militar.
Além de assimilarem lições essenciais para a formação do
caráter, os alunos adquirem experiências práticas e
duradouras para melhor desenvolverem suas vidas futuras,
seja como oficiais ou cidadãos civis.
Sob a batuta sempre atenta do seu atual Comandante, o Cel.
José Roberto Pinto Bastos, o CPOR se consolida, cada vez
mais, como uma via obrigatória para todos os jovens
aspirantes, que, como diz o próprio nome, desejam alcançar
êxito em suas carreiras profissionais.
Não poderíamos caracterizar o CPOR em sua essência,

deixando de lado o seu fundador, o Ten. Cel. Luiz de Araújo
Correia Lima, luminar das nossas Forças Armadas, que decidiu
criar o OPOR, escola militar cujo objetivo era formar
oficiais da reserva como se estivesse formando o pessoal da
ativa.
Reconhecendo a excelência do seu projeto, o Exército
decidiu implantar o Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva, em 20/4/26. Logo foi constatado o pleno sucesso da
escola. Seus oficiais correspondiam perfeitamente às
expectativas, o que ficou provado com a Força Expedicionária
Brasileira, cuja atuação vitoriosa nos campos da Itália
encheu de glória as Forças Armadas Brasileiras.
Tendo esse homem admirável como patrono, o CPOR há de
permanecer como celeiro de inesgotáveis recursos humanos,
que, na paz ou na guerra, são exemplos de coragem e de
civismo-
Foi  proficua, pois, a sua existência de 67 anos. Havemos
ainda de comemorar o seu centenário, quando ele estará de
pê, sólido, guardião silencioso e discreto, ao lado das
nossas Forças Armadas, da paz e da soberania nacional

372a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 3/5/93 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o 'Diário da Tarde' do dia 21 de abril publicou
uma reportagem sobre um programa que a Igreja Evangélica
Pentecostal desenvolve no Município de Sabinópolis. E uma
reportagem de página inteira, e a meu ver, ela faz a maior
justiça a um trabalho feito do interior e no anonimato. Em
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1967, um casal de evangélicos saiu da Holanda, veio para São
Paulo e lã anunciou que gostaria de vir para uma cidade no
interior de Minas, onde mais haveria necessidade de uma ação
evangélica. Foi indicada a eles a minha terra natal,
Sabinópolis. Lá chegando, eles não falavam nada de
português, falavam holandês, a língua materna, e tiveram uma
dificuldade imensa para fazerem a sua pregação pastoral. Não
eram compreendidos por ninguém, muito menos por aquelas
pessoas que praticavam a religião católica, minha religião,
e que não admitiam, naquela época, uma pregação diferente.
Mas eles, pertinazes, insistentes em sua doutrina,
persistiram e se projetaram, através dos tempos, levando sua
ação pastoral, principalmente ás pessoas mais carentes.
Depois de longo tempo, por mais de 20 anos de trabalho,
fundaram creches e igrejas, fizeram um trabalho
extraordinário, a ponto de ser admirado, hoje, por todos que
conhecem aquela ação evangélica, assim descrita, entre
outras palavras, pelo 'Diário da Tarde": ( Lê:)
"*4 preocupação em atender a família carente de uma forma

geral é a meta do Programa Bem-Estar do Menor que tem a sede
em Sabinõpolis, mas seu alcance chega a 11 localidades entre
municípios e distritos. Com esse trabalho social, um grupo
de religiosos vem mostrando que, quando há interesse e força
de vontade, cai sensivelmente nos municípios o número e grau
de pobreza das famílias de baixa renda.
0 programa tem quatro creches em funcionamento atendendo

450 crianças entre três meses a 12 anos, isso até terminarem
• 4a série. Ainda em maio vai ser inaugurada, de acordo com
• assistente social, Denise da Silva Maranhão, uma outra com
capacidade para 150. Elas recebem assistência das 7 às 17h.
Cursos profissionalizantes, além de ajuda assistencial
também fazem parte do roteiro de atendimento do programa.
Denise conta que há centros educativos localizados nos
bairros que ajudam com reforço escolar para as crianças no
período em que elas não estão na escola. São cerca de sete
núcleos, que fazem também um trabalho familiar de base para
radiografar como está a situação da família em geral e se é
preciso receber o atendimento do programa."

- Publicado de acordo com o texto original.)
0 "Diário da Tarde' faz outros comentários, destacando,
inclusive, a obra que sustenta 45 famílias daquela cidade.
Destaca, também, o cultivo de violetas, que já dá lucro, com
a venda das flores para muitos lugares. Destaca, ainda, a
assistência social, que está cada vez mais ampliada, e a
criação de cabras, inicialmente importadas da Holanda, que
produzem até cem litros de leite por dia. E preciso chamar
• atenção, aqui, para o alcance social desta medida.
Quando a cabra está começando a dar leite, ela é conduzida
• uma família carente, que não teria nenhuma condição de
comprar o leite comum de vaca. Ela é alimentada pela cabra,
até que esta seja desmamada. Ai. então, os pastores a trocam
por outra cabra e, desta forma, vão sustentanto centenas de
famílias pobres no Município de Sabinápolis.
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É mais uma medida admirável, adotada por esses pastores
evangélicos, destacando-se entre eles os que para aquela
cidade se dirigiram como pioneiros, tais corno Nikolas Van
Eijk, sua distinta esposa. Trine Van Eijk, que hoje são
secundados por seu filho Oscar Van Eijk. E muitas outras
pessoas, a seu lado, se destacam naquele trabalho evangélico
e naquela ação pastoral
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui, lendo e
comentando esta reportagem, para fazer justiça a um dos
grandes trabalhos evangélicos que se realizam no interior de
Minas Gerais. Muito obrigado.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 19 de maio de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE MAIO DE 1993

Presidência da Deputada Maria Olivia
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Às 20h15mln, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Amilcar Padovani
- Adelmo Carneiro Leão - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto -
Arnaldo Canarinho - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro--
Edward Abreu - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - João
Batista - José Bonifácio - José Laviola - José Leandro -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Milton Sailes -
Péricles Ferrelra - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Tarcísio Henriques.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidenta (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
amanhã, dia 18. às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(Nota do redator: A ordem do dia anunciada pela Sra.
Presidenta é a publicada na edição anterior.).

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 Tarcisio Henriques,
Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado Antônio
Fuzatto, por indicação da Liderança do PT), Geraldo Rezende
(substituindo ao Deputado Anderson Adauto, por indicação da
Liderança do PMDB), Ambrósio Pinto e Dilzon Melo, 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 Melo, sobre as emendas
apresentadas em Plenário, no lQ 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
vencimento e dos proventos do pessoal civil e militar do
Poder Executivo e dá outras providências. Neste passo, o
Deputado Dílzon Melo solicita á Presidência a suspensão dos
trabalhos até às 191h30min de hoje, para que alguns
entendimentos sejam feitos. A Presidência, apôs a
aquiescência dos membros presentes, determina seja esta
reunião suspensa até às 19h30min de hoje. As 191h30min do dia
24/3/93, comparece no Plenarinho 1 o Deputado Tarcisio
Henriques, Presidente da comissão supracitada, o qual, após
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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 - Dilzon

Melo - Antônio Fuzatto.
ATA DA 24 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e sete de abril
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Márcio Miranda
e João Batista, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro
Leão, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
João Batista que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente esclarece que esta reunião tem por
finalidade fazer um balanço das discussões que se
verificaram até o presente momento sobre a violência no
trânsito no Estado de Minas Gerais. No decorrer dos debates.
os Deputados avaliam que as discussões abrangeram
amplamente as manifestações dos setores da comunidade
ligados a essa questão. Concluem que as informações adquiri-
das são suficientes para a elaboração do relatório, que,
após analisado por esta comissão, será encaminhado ao
Plenário da Casa para votação e enviado ao Congresso
Nacional ou ás instituições vinculadas ao controle do
trânsito e ao combate á violência A seguir, o Presidente
comunica que haverá uma reunião hoje. às 16 horas, sobre as
audiências públicas regionais, e convida os demais
parlamentares a dela participarem. D Presidente informa,
também, que foi criado nesta Casa o Fórum em Defesa da Vida,
integrado pela OAB, pelas comissões de direitos humanos da
Arquidiocese, pela Comissão de Direitos Humanos da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por representantes
de instituições de Contagem, por representantes de vítimas
de violências e de crimes hediondos, pelo Ministério Público
e pela Secretaria da Justiça, o qual tem por objetivo o
combate à violência. Sendo assim, solicita o empenho dos
Deputados de estar presentes ás reuniões do fórum Ato
continuo, o Deputado Márcio Miranda sugere que se discuta a
questão da reintegração dos hansenianos na sociedade, o que
é acatado por todos. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente. Deputado Adelmo Carneiro Leão, agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a reunião
extraordinária a ser realizada no dia 13 de maio, ás
10h30min, com a finalidade de se apreciar o relatório sobre
• violência no trãnsito no Estado de Minas Gerais, determina
• lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão. Presidente - Márcio Miranda - Geraldo

Rezende.
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ATA DA 44g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUST IÇA , DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As vinte horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril
de mil novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarir,ho
1 os Deputados Célio de Oliveira, Sebastião Costa, Tarcisio
Henriques e Bernardo Rubinger (os dois últimos em
substituição aos Deputados Antônio Júlio e Geraldo Rezende.
respectivamente, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Tarcisio
Henriques, Antônio Fuzatto, Emano Batista, Sebastião Costa
e Romeu Queiroz (substituindo este ao Deputado Alvaro Antó-
nio, por indicação da Liderança do PRS), membros da Comissão
de Administração Pública; e Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Raul Messias, Edward Abreu (este em substituição
ao Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do
PTB), Bernardo Rubinger (substituindo ao Deputado Paulo
Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB) e Milton
Salles (em substituição ao Deputado Jaime Martins, por
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Tarcisio Henriques,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Bernardo
Rubinger que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar os pareceres das comissões acima mencionadas sobre
os Projetos de Lei ngs 1.322/93, do Governador do Estado,
que cria o quadro específico de cargos de provimento efetivo
do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais e dá ou-
tras providências, e 1.334/93, também 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 e dá outras
providências, cujos avulsos foram distribuídos na reunião
anterior. O Presidente, então, coloca em discussão o parecer
do Deputado Bernardo Rubinger, Relator do Projeto de Lei ng
1.322192 pela Comissão de Constituição e Justiça. Nesta
oportunidade, o Relator apresenta a Emenda no 3, que passa a
integrar o parecer. O Deputado Milton Salles faz uso da
palavra para discutir a matéria. Encerrada a discussão, o
Deputado Bernardo Rubinger solicita a suspensão dos
trabalhos por cinco minutos, para que possa refazer seu
parecer, sendo atendido pelo Presidente. Reaberta a reunião,
a Presidência coloca em votação o parecer do Deputado
Bernardo Rubinger, que conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do projeto, com as
Emendas ngs 1, 2 e 3, de sua autoria. E aprovado o parecer.
O Presidente, a seguir, coloca em discussão o parecer do
Deputado Ermano Batista, Relator pela Comissão de Ad-
ministração Pública, o qual conclui pela aprovação da
matéria, com as Emendas ngs 1, 2 e 3, da Comissão de
Administração Pública. Encerra-se a discussão. Colocado em
votação, é aprovado o parecer. Logo após, é colocado em
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discussão e votação o parecer do Deputado DIlzon Meio,
Relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e Or-
çamentária, que também conclui pela aprovação, com as
Emendas nos 1, 2 e 3, da Comissão de Administração Pública,
sendo o parecer aprovado. Passa-se ao Projeto de Lei no
1.334/93. Após discussão e votação, é aprovado o parecer do
Deputado Bernardo Rubinger, Relator da matéria pela Comissão
de Constituição e Justiça, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto. Colocado em discussão o parecer do Deputado Emano
Batista, Relator pela Comissão de Administração Pública, que
conclui pela aprovação da matéria, com as Emendas nos 1, 2 e
3, de sua autoria, o Relator apresenta as Emendas nos 4 e S.
Discutem a matéria os Deputados Raul Messias, Bernardo
Rubinger, Milton Sailes e Agostinho Patrus. Encerrada a
discussão, o Relator solicita que seja suspensa a reunião
por cinco minutos, a fim de que refaça seu parecer.
Reabertos os trabalhos, o Presidente coloca em votação o
parecer, que opina pela aprovação da matéria, com as Emendas
do no 1 ao 5, o qual é aprovado. A Presidência coloca em
discussão o parecer do Deputado Edward Abreu, Relator pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que
opina pela aprovação da proposição, com as Emendas do no 1
ao 5, da Comissão de Administração Pública. Fazem uso da
palavra, para discutir o parecer, os Deputados Milton
Sal les, Bernardo Rubinger, Ermano Batista e Baldonedo Na-
poleão, que apresenta as Propostas de Emendas nos 1 e 2.
Submetidas ao Relator, este se manifesta contrariamente à
Proposta de Emenda no 1 e favoravelmente â Proposta de
Emenda no 2, que passa a integrar seu parecer, como a Emenda
no 6. Encerra-se a discussão. O Presidente suspende a
reunião por cinco minutos para que o Relator refaça seu
parecer. Reabertos os trabalhos, o Presidente coloca em
votação o parecer, salvo a Proposta de Emenda no 1, o qual è
aprovado. Em seguida, é votada a Proposta de Emenda no 1,
sendo ela rejeitada. 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, 13 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Célio de Oliveira -
Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - José Renato - Sebastião Costa - Antônio
Júlio - Maria José Haueisen - Emano Batista.
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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
As dezessete horas e treze minutos do dia cinco de maio de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Sebastião Costa, rvo José, Baldonedo
Napoleão, José Leandro, José Renato (este em substituição ao
Deputado Antônio Júlio) e Geraldo Santanna (este em
substituição ao Deputado Tarcisio Henriques), membros da
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comissão supracitada, e os Deputados Roberto Carvalho,
Milton Salies, Romeu Queiroz e Eduardo Brás. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivo José que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a finalidade da reunião é apreciar o relatório
final da comissão, elaborado pelo Relator, Deputado Ivo
José, com vista ao Deputado José Renato. A Presidência passa
à fase de discussão. Com a palavra, o Deputado José Renato
tece considerações a respeito do relatório. Em seguida,
fazem uso da palavra os Deputados Roberto Carvalho e Ivo
José. A Presidência registra o recebimento de
correspondência do DER-MO e passa-a ao Relator, para exame.
D Deputado José Renato apresenta requerimento sugerindo a
supressão de vários itens do relatório. A Presidência
solicita a formalização do requerimento. O Deputado José
Renato requer a suspensão dos trabalhos, para que possa
proceder a tal formalização. A Presidência defere o pedido e
suspende a reunião por 30 minutos. As 181h12m1n, são
reabertos os trabalhos, oportunidade em que a Presidência
recebe a proposta formalizada pelo Deputado José Renato e a
encaminha ao Relator, Deputado Ivo José, para estudo e
avaliação. Com a palavra, o Deputado Ivo José solicita a
suspensão dos trabalhos para que seja analisada a proposta e
a vasta documentação recebida do DER-MO. A Presidência
suspende a reunião, de acordo com o disposto no art. 122,
XV, do Regimento Interno, marcando a reabertura para o dia
6/5/93, às li horas. As 11 horas do dia 6/5/93, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara reabertos os
trabalhos, com a presença dos Deputados Ivo José, Saldonedo
Napoleão, Ronaldo Vasconcellos (substituindo este ao Depu-
tado José Leandro) e José Renato (substituindo este ao
Deputado Antônio Júlio, por indicação do Líder do Bloco),
membros da comissão supracitada. Estão presentes, ainda, os
Deputados Bernardo Rubinger, Bonifácio Mourão e Romeu
Queiroz. A Presidência suspende a reunião por cinco
minutos. As 11h20min, a Presidência reabre os trabalhos
e passa a palavra ao Relator, Deputado Ivo José, que
tece algumas considerações sobre a correspondência recebida
do DER-MO e solicita à Presidência que suspenda os traba-
lhos, para adequar as mudanças ao relatório. A Presidência
suspende os trabalhos por cinco minutos. As 11h34mln, são
reabertos os trabalhos pela Presidência, que passa a palavra
ao Deputado Ivo José, o qual faz considerações pertinentes
ao relatório. Em seguida, o Deputado José Renato solicita a
palavra. Antes de concedê-la, a Presidência registra a
presença do Deputado Geraldo Santanna, que substitui o
Deputado Tarcislo Henriques, por indicação do Líder do
Bloco, e convida-o para compor a Mesa. Dando prosseguimento,
passa a palavra ao Deputado José Renato, que discorre sobre
suas propostas de alterações no relatório. As 121h15min, por
solicitação do Deputado Ronaldo Vasconcellos. a Presidência
suspende a reunião por 2 horas e 45 mm. As 15 horas, a
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Presidência declara reabertos os trabalhos, com a presença
dos Deputados Jorge Hannas, Ivo José, Baldonedo Napoleão,
Ronaldo Vasconcellos, José Renato e Bonifácio Mourão
(substituindo estes três últimos aos Deputados José Leandro,
Antônio Júlio e Tarcísio Henriques, respectivamente, por
indicação do Líder do Bloco). D Presidente, Deputado Jorge
Hannas, suspende a reunião e, logo a seguir, reabre os
trabalhos, solicitando ao Relator, Deputado Ivo José, que
proceda à leitura das alterações efetuadas no relatório.
Após a leitura, o Deputado José Renato apresenta requeri-
mento solicitando que sejam suprimidos do relatório os 5 lg
e 4g da página 8 e o 2g da página 10 e que seja concedido
destaque para eles, o que é deferido pelo Presidente.
Encerrada a fase de discussão, é declarada aberta a fase de
votação. A Presidência passa á votação do relatório, exceto
destaques, o qual é aprovado por unanimidade. Em seguida,
passa á votação dos destaques. Para encaminhar a votação, o
Deputado Ivo José solicita a palavra, discordando da
supressão dos parágrafos solicitada pelo Deputado José
Renato. A seguir, a Presidência passa à votação dos
destaques, que são aprovados por quatro votos a dois, sendo
votos contrários ás alterações os dos Deputados Ivo José e
Baldonedo Napoleão, e a favor os dos Deputados Ronaldo
Vasconcel los, Bonifácio Mourão, José Renato e Jorge Hannas.
A Presidência indaga do Relator. Deputado Ivo José, se ele
está de acordo em elaborar a nova redação do relatório, na
forma do aprovado pela comissão. O Deputado Ivo José
declara-se contrário à supressão dos parágrafos
supracitados, e, em conseqüência, na forma regimental, a
Presidência designa o Deputado Ronaldo Vasconcellos como
Relator da nova redação do relatório e suspende a reunião
por 20 minutos para que o Relator proceda às alterações no
relatório. As 16h20min, a Presidência declara reabertos os
trabalhos e solicita ao Relator que faça a leitura das
partes que foram objeto de alterações. Feita a leitura, a
Presidência passa à fase de discussão da nova redação do
relatório. Não havendo discussão, passa á fase de votação,
na qual a nova redação é aprovada. A Presidência determina o
encaminhamento do relatório, de acordo com o disposto no
art. 115 do Regimento Interno, determina a lavratura da ata,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes, e
declara encerrados os trabalhos da comissão.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Ivo José - Baldonedo Napoleão -
Ronaldo Vasconcel los - Bonifácio Mourão - José Renato.
ATA DA 17g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia onze de maio de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Jorge Eduardo. Wilson
Pires e Ivo José, membros da comissão supracitada. Está
presente, também , o Deputado Márcio Miranda. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que
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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 redistribui o
Projeto de Lei nQ 909/92 ao Deputado Jorge Eduardo. A
seguir, o Presidente passa à segunda parte da ordem do dia,
com discussão e votação de proposições sujeitas á apreciação
do Plenário da Assembléia. E discutido, com parecer
favorável do Relator, Deputado Wilson Pires, o Projeto de
Lei ng 791/92, com a Emenda nQ 1, no 2g turno. Submetido a
votação, é o parecer aprovado. Em seguida, é discutido, com
parecer favorável do Relator, Deputado Wilson Pires, o
Projeto de Lei nQ 808/92, com as Emendas ngs 1, 2 e 3, no 1Q
turno. Fazem uso da palavra, para discutir essa proposição,
os Deputados Jorge Eduardo e Márcio Miranda. Colocado em
votação, é o parecer aprovado. E discutido, com parecer
favorável do Relator, Deputado Jorge Eduardo, o Projeto de
Lei ng 909/92, no 1Q turno. Submetido a votação, é o parecer
aprovado . E discutido, com parecer favorável do Relator,
Deputado Wilson Pires, o Projeto de Lei nQ 1.158/92, com as
Emendas do nQ 1 ao 5, no lQ turno. Submetido a votação, é o
parecer aprovado No exercido da Presidência, o Deputado
Jorge Hannas passa, regimentalmente, a direção dos trabalhos
ao Deputado Jorge Eduardo e solicita a inversão da pauta, o
que é aprovado. A seguir, a Presidência passa à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. São votados, com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Márcio Miranda, os Requerimentos ngs 4.102
e 4.104/93, os quais são aprovados. A seguir, a Presidência
passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. São discutidas e
votadas as seguintes proposições: com pareceres favoráveis
do Relator, Deputado Wilson Pires, os Projetos de Lei ns
599/91 (na forma do vencido no lg turno), 1.130/92 (com a
Emenda nQ 1), e 1.154/92 (na forma do vencido no lg turno),
todos no 2g turno, e os Projetos de Lei rigs 1.171/92 (com a
Emenda nQ 1), 1.173/92 (também com a Emenda ng 1) e
1.185/92, todos no lg turno;com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão, os Projetos de Lei
ngs 811/92 (na forma do vencido no lg turno), 1.146, 1.151,
1-156 e 1.162/92, todos no 2Q turno, e os Projetos de Lei
ns 1.116. 1.176 e 1.181/92, todos no iQ turno; com
pareceres favoráveis do Relator, Deputado José Leandro. os
Projetos de Lei ngs 1-037/92 (com a Emenda nQ 1), 1.126/92
(com a Emenda nQ 1). 1.129 (na forma do vencido no 1g
turno), 1.161 e 1.165/92, todos no 2g turno, e os Projetos
de Lei flQ5 1.125 e 1.191/92, ambos no lci turno; com
pareceres favoráveis do Relator, Deputado Jorge Eduardo, os
Projetos de Lei ngs 1.110/92 (na forma do vencido no lQ
turno) e 1.139/92, ambos no 2g turno, e os Projetos de Lei
ns 951/92 (com a Emenda nQ 1), 976, 1.138, 1.193 e
1-196/92, todos no lg turno. Todos esses projetos são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
convoca os membros da comissão para a reunião
extraordinária a ser realizada no dia 19. às 10 horas, no
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Auditório do Hospital Júlia Kubitschek, com a finalidade de
se discutir o projeto de reestruturação da Fundação Hospi-
talar de Minas Gerais - FHEMIG -, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - José

Leandro - Wilson Pires - Jorge Eduardo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.215193

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

De autoria do Deputado Agostinho Patrus, o projeto de lei
em referência tem por finalidade declarar de utilidade
pública a Associação Educativa e Cultural de Igarapé -
ASSECIG -, com sede no Município de Igarapé.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, apresentando
a Emenda ng 1. Vem, agora, o projeto a esta comissão, para o
lg turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, que tem
por finalidade a assistência a comunidades carentes -
idosos, crianças, mães, deficientes físicos e população de
baixa renda em geral - além da criação, manutenção e
administração de atividades e programas de educação e
cultura.
Evidenciando o caráter de utilidade pública da entidade, é
necessário reconhecê-lo em lei, para que ela esteja apta a
receber verbas dos cofres públicos, • reduzindo-se suas
dificuldades de ordem financeira e facilitando-se, dessa
forma, o trabalho de seus diretores na consecução dos nobres
objetivos que motivaram a criação da entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à

aprovação do Projeto de Lei ng 1.215/93, no lQ turno, com a
Emenda ng 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

3739 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 4/5/93 pelo

Deputado Geraldo Rezende
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, tenho o prazer de ocupar esta tribuna na tarde de
hoje para registrar minhas congratulações com a Rádio
Globocultura, emissora sediada em Uberlãndia, que no último
domingo, dia 2 de maio, completou 34 anos de existência
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Nessas mais de três décadas de existência, a Rádio
Globocultura desempenhou um papel de grande relevância no
processo de desenvolvimento do Triângulo e Alto Paranaiba.
Contando desde 1981 duas emissoras, a AM e a FM, a

Globocultura sempre foi um espaço privilegiado para o debate
democrático das Idéias e pensamentos sobre as diversas
questões relativas à região. Um espaço que reúne, ao mesmo
tempo, a competência dos profissionais de comunicação e a
credibilidade da emissora, que desenvolve um trabalho de
grande alcance social não apenas no Município de Uberlândia
mas em todo o Triângulo e Alto Paranaíba.
Aliando um jornalismo sério e competente, um eficiente
trabalho de prestação de serviços à comunidade e uma
programação que leva lazer e entretenimento à população, a
Rádio Globocultura se projeta hoje como uma das melhores
emissoras radiofônicas do interior brasileiro.
Por tudo isso, pela competência e pelo dinamismo com que
tem administrado a empresa, desejo parabenizar toda a
diretoria da emissora e também os profissionais de
comunicação, que realizam um jornalismo sério e um excelente
trabalho de utilidade pública, bem como todo o corpo técnico
e operacional da empresa, responsável pelo suporte de toda a
programação da emissora.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero ainda, nesta tarde,
aproveitar este espaço, para manifestar minha preocupação
com a questão da greve do funcionalismo público do Estado de
Minas Gerais e, fundamentalmente, com a questão das escolas
estaduais. Ainda na parte da manhã, recebi alguns
telefonemas da parte de professores das Escolas Estaduais
Vila Paraíso, Padre Lafaiete, São Vicente, São Francisco de
Assis, Or. Duarte Pimentel de Ulhõa e Afonso Arinos, da
cidade de Araguari, e da Escola Estadual Sete de Setembro,
da cidade de Uberlândia, que estão funcionando, algumas
integralmente, outras parcialmente. Os professores dessas
escolas tiveram os seus contracheques zerados.
Essa é uma preocupação que passo a este Plenário para que

os companheiros Deputados também entrem nessa luta, a fim de
que possamos resolver, juntamente com o Governo do Estado,
esse problema que aflige toda a sociedade mineira e mesmo a
brasileira, uma vez que as greves estão sendo deflagradas em
todos os Estados da Federação. E preciso uma ação conjunta
para que as escolas voltem a funcionar, senão, teremos
comprometido todo o ano letivo. As famílias vão ter seus
filhos prejudicados em um ano de estudos. E preciso que haja
bom senso e uma intervenção imediata por parte do Poder
Executivo, porque a educação não pode ficar jogada às
traças. Já estamos há quase 60 dias sem aulas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, preocupo-me com aqueles
professores que foram para as suas classes dar aulas e,
agora, vêem seus pontos cortados. Por um dever, e até por
uma questão de justiça, o Estado deve rever essa situação
para aquelas pessoas que trabalharam durante o período da
greve. Elas precisam receber seus salários, que são
miseráveis, mas que, pelo menos, foram ganhos com trabalho.
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Quero deixar registrada a minha preocupação e a minha
solicitação ao Governador do Estado e a esta Casa para que,
juntos, possamos resolver essa situação. Recebi cerca de
sete telefonemas da minha região, que mostravam toda a
preocupação daqueles professores que não fizeram greve e que
tiveram seus salários suspensos. E preciso que haja uma
melhoria desse salário, mas, antes, é preciso que o Estado
cumpra sua parte. E preciso que o Sr. Governador tenha
sensibilidade para resolver esse problema sério, que é a
greve do funcionalismo do Estado de Minas Gerais.

373a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 4/5/93 pelo

Deputado José Militão
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
propósito da denúncia encaminhada pela Bancada do Partido
dos Trabalhadores envolvendo despacho autorizativo da
Secretaria da Fazenda relacionado com mecanismos para
aproveitamento de créditos acumulados de ICMS pela FIAT
Automóveis S.A., pretendo, desta tribuna, com isenção e
imparcialidade, tecer considerações e fazer algumas
reflexões que dizem respeito aos interesses maiores de Minas
Gerais.
Esse é um assunto que me é bastante conhecido, pois quando
ocupei o cargo de Diretor da Receita Estadual, fui, em
diversas oportunidades, suscitado a manifestar-me sobre o
assunto e, em todas as ocasiões, sempre coloquei em primeiro
plano os interesses da economia mineira e dos trabalhadores
da FrAT.
O assunto 'aproveitamento de créditos acumulados do ICMS"
deve, para sua melhor compreensão, ser tratado de forma
didática, e é isso que pretendo fazer, sem, em nenhum
momento, omitir os fundamentos jurídicos, principalmente os
de natureza constitucional, da questão-
De plano, é da maior importância ressaltar que a
Constituição da República prevê a não-incidência do ICMS
sobre operações que destinem ao exterior produtos
industrializados, excluídos os semi-elaborados. Consoante
determina a Carta Maior, a não-incidência do ICMS, salvo
disposição legal em contrário, acarreta a anulação do
crédito do imposto relativo ás operações anteriores.
A manutenção de crédito, relativamente á remessa para outro
Estado e exportação para o exterior, de serviços e de
mercadorias, é, entretanto, prevista na Carta Federal.
Feitas essas considerações preliminares, entendo que o caso

da FIAT faz por merecer as seguintes considerações;
- Diferimento do Pagamento do ICMS:

O diferimento não é favor fiscal. E tão-somente técnica de
tributação, em que o lançamento e o pagamento do ICMS são
transferidos para operação ou prestação posterior.
Assim sendo, diferimento do pagamento do ICMS nas
importações de componentes, para aplicação nos veículos de
fabricação da FIAT, está previsto no Regulamento do rCMS e
independe de convénio, consoante já decidiu o Supremo
Tribunal Federal.
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É imperioso enfatizar que, no mecanismo do diferimento, não
há prejuízo para a Fazenda Estadual, uma vez que nas saldas
de matérias-primas, de materiais secundários e de
embalagens, promovidas por fornecedores mineiros, com
pagamento do ICMS diferido, a FIAT não faz jus ao crédito
correspondente. Se não houve débito, não haverá crédito.
2 - Transferência de Crédito Acumulado de ICMS para

Empresas Interdependentes:
A transferência de crédito acumulado de ICMS está prevista
no Convênio AE nQ 7/71, e os Estados de São Paulo e do Rio
de Janeiro também a adotam.
Com efeito, as transferências de créditos acumulados da
FIAT para contribuintes paulistas foram objeto de dois
protocolos firmados entre os Estados de Minas Gerais e de
São Paulo, regularmente publicados nos órgãos oficiais da
União e de Minas.
Esse tipo de procedimento, legalmente reconhecido e

historicamente adotado, também foi e é praticado por outras
empresas mineiras.
3 - Principio Constitucional da Não-Cumulatividade do ICMS:
Aqui cabe ressaltar o aspecto mais importante do tema.
Segundo a Constituição Federal, o ICMS é um imposto não-
cumulativo, em que o imposto devido em cada operação é
compensado pelo montante cobrado pelo mesmo ou outro Estado.
Em face do princípio constitucional da 'não-cumulatividade"

do ICMS, o imposto é apurado pelo sistema de débito/crédito-
Esse sistema, decorrente de um principio constitucional-

mente consagrado, assegura à FIAT apropriar-se de créditos,
que, em função de suas operações de exportação, se
acumularam ao longo de suas atividades.
Essa apropriação, constitucionalmente legítima; evita que

Minas Gerais seja obrigado a resgatar em espécie os valores
dos créditos acumulados.
O que não é aceitável, do ponto de vista moral, legal e
constitucional, é que o Estado, como entidade ética e res-
ponsável, escamoteie créditos de ICMS que, indubitavelmente,
pertencem aos contribuintes. Adotar posição contrária será o
mesmo que decretar a falência do sistema tributário, em
razão da ausência de seu pressuposto fundamental a
credibilidade.
Sob o aspecto econômico, entendemos que criar óbices às
transferências de créditos acumulados, legalmente gerados
pela FIAT. é o mesmo que decretar o desemprego para milhares
de trabalhadores e desaquecer uma atividade altamente
produtiva em nosso Estado.
Será que é isso que o Partido dos Trabalhadores deseja?
O desemprego aprofunda a recessão e a recessão é a mãe do

desemprego.
Neste triste episódio, três segmentos são duramente

atingidos: 1 - a classe trabalhadora: 2 - a economia mineira
em seu todo: 3 - a receita tributária em particular.
Coibida de transferir créditos acumulados legitimamente
constituídos, a FIAT não terá outro caminho senão o de re-
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duzir drasticamente as suas exportações, perdendo em com-
petitividade para as montadoras paulistas.
Ao reduzir suas exportações. a FIAT terá necessariamente
que fazer profundos cortes em suas despesas operacionais,
com conseqüente dispensa de expressivo contingente de tra-
balhadores-
Impossibilitada de utilizar créditos acumulados de ICMS, a

FIAT exigirá da Fazenda Estadual o ressarcimento em espécie,
o que comprometerá seriamente o fluxo de caixa do Tesouro
Estadual, que já anda espremido com o serviço da divida, o
custeio do Estado e, principalmente, com os salários dos
servidores, extremamente defasados.
A FIAT é hoje a maior exportadora privada do Pais, e em
1992 suas exportações alcançaram a marca recorde de apro-
ximadamente US$707.000.000,00. Sua produção no mesmo ano foi
de 310 mil veículos e seus empregados, que, em 1990, somavam
12.468 trabalhadores, representam hoje 14.599 empregos.
Querem matar a "galinha dos ovos de ouro' e, por tabela, os
operosos trabalhadores que vivem à sua sombra.
Enquanto que em Minas o PT quer implodir um vagão auto-
mobilistico com milhares de trabalhadores a bordo, São
Paulo, que se jacta de ser a locomotiva brasileira, prepara-
se, com todos os seus instrumentos legais, para ocupar o
espaço produtivo da FIÂT.
Mais uma vez, é Minas perdendo em competitividade e ga-
nhando em desemprego. Perdendo mercado externo e ganhando
dependência interna. Perdendo receita tributária e ganhando
o qualificativo desalentador de economia frágil. Perdendo
sempre. Perdendo a FIAT e seus fornecedores mineiros, que
serão substituídos por fornecedores de outros Estados.
Oh, Minas Gerais! Chega de Perder o Trem da História!
Por derradeiro, queremos lembrar que o Douto Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, em sua ação civil pú-
blica, alega que o art. 27 do Regulamento do ICMS estabe-
leceu taxativamente os casos em que o diferimento do imposto
pode ser contemplado.
Em razão do diferimento reconhecido pela Resolução no
2.351. de 31/3/93, não constar expressamente do Regulamento
do ICMS, entende o Ministério Público que o diferimento em
favor da FIAT é ilegal.
Em que pese ao apreço e ao respeito de que o Ministério
Público é merecedor, permitimo-nos, contudo, discordar dele.
Isso porque o art. 9Q da Lei ng 6.763, de 1975, dispõe que
"o Regulamento poderá dispor que o lançamento e o pagamento
do imposto incidente sobre a saída de determinada mercadoria
sejam diferidos para etapas posteriores de sua
comercialização".
Ora, toda resolução é uma forma de se exercitar o poder
regulamentar. Ademais, e isto passou em branco na
respeitável ação civil pública intentada pelo Ministério
Público, o Regulamento do ICMS em seu art. 869 decreta: 'A
Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a
disciplinar qualquer matéria de que trata o presente regu-
lamento". E, pois, incontestável que se o diferimento é um
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instituto tributário tratado em regulamento, pode a
Secretaria da Fazenda discipliná-lo, pois ela está
autorizada a disciplinar qualquer matéria de que trata o
Regulamento do ICMS.
Alega, ainda, o Douto Ministério Público, q ue a Resolução

ng 2.351/93, "ao fixar data que não a da ocorrência do fato
gerador da operação posterior, desnaturou por completo o
instituto do diferimento..."
Também, com o devido respeito, não concordamos com essa

afirmativa, pois a resolução do Secretário, ao limitar no
tempo o instituto do diferimento, foi menos generosa do que
a lei e o regulamento, pois nesses diplomas o exercido do
diferimento é por tempo indeterminado.
Por todas essas razões e na legitima defesa da economia
mineira e de seus trabalhadores, confiamos em que o
Meritissimo Juiz da 6a Vara de Fazenda e Autarquias haverá
de revogar a medida liminar concedida, uma vez que, na parte
final de seu respeitável despacho, ele declara: "A liminar
fica sujeita a revogação em qualquer tempo, desde que
presentes os pressupostos que a desautorizem".
Na defesa da economia mineira e de milhares de

trabalhadores da FIAT, confiamos na efetiva ação da Justiça
373à REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso proferido em 4/5/93 pelo
Deputado Roberto Carvalho

O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, demais
colegas do Plenário, inicialmente, gostaria de agradecer ao
Deputado José Militão a colocação a respeito da FIAT, sobre
a qual falaremos amanhã. Queremos deixar claro que o PT não
quer, de forma alguma, o desemprego. Queremos, sim, a
legislação cumprida e queremos a mesma legislação que temos
em São Paulo. Lá, a legislação é clara e não permite a
transferência de créditos para outros Estados. Tudo fica no
próprio Estado. O Deputado José Militão é um profundo
conhecedor da matéria, e amanhã voltaremos a esse assunto.
Hoje, gostaríamos de falar sobre a AÇOMINAS. Fizemos uma

denúncia do Governo do Estado, e a Secretaria de Estado da
Fazenda publicou uma nota, extremamente onerosa para os
cofres públicos, tentando, aparentemente, explicar o
assunto.
Vamos ler a nossa nota. (- Lê:)
"NOTA AO PÚBLICO*
A Bancada do PT apresentou á sociedade mineira, semana
passada, cópia de documentos emitidos pela Secretaria de
Estado da Fazenda recebendo de forma indevida recursos
tributários da AÇOMINAS 5/A.
A nota de esclarecimentos divulgada na imprensa mineira
nesta segunda-feira pela Secretaria da Fazenda, vem tão-
somente confirmar nossas denúncias, senão vejamos:
Em primeiro lugar a nota publicada pelo Sr. Secretário

tenta ludibriar a opinião pública quando afirma que o valor
correspondente a Cr$451.131.718,32 foi recebido e depositado
no dia 27.11.91. Mas, pasmem todos, o recibo fornecido à
AÇOMINAS é datado de 01.11.91. Ou seja, o Sr. Secretário
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confirma que depositou dia 27.11.91, recursos recebidos em
01,11.91, 26 dias antes do depósito- Com quem ficou o
dinheiro neste período?"
A nota do Governo confirma, ainda, recolhimento antecipado
de recursos financeiros destinados à quitação de débitos
tributários. Isso está claro na nota, que diz que foi
recolhimento antecipado, conforme documentos apresentados.
Na realidade, primeiro, a nota não apresenta as guias de
arrecadação- O único documento legal de quitação de débito
fiscal é exatamente a Guia de Arrecadação autenticada na
agência bancária. Foi recebido em lo/11/91 e depositado
somente em 28/11/91. (- Lê:)
"*A nota do Governo confirma, ainda, recolhimento

antecipado de recursos financeiros destinados á quitação de
débitos tributários. Ora, recolhimento antecipado, conforme
documentos apresentados, significa tão-somente que o
primeiro recibo assinado pelo Sr. Secretário Adjunto foi
feito com data de 011191, e a efetiva quitação de Guia de
Arrecadação - GA, único documento legal de quitação de
débito fiscal, foi autenticado em agência bancária em
28-11.91.
De outra parte por que se falar em recolhimento antecipado

uma vez que se tratava de débitos fiscais há muito inscritos
em divida ativa?
Confirma também o Sr. Secretário a nossa denúncia de que,
conforme cópia de auditoria da Secretaria da Fazenda já
distribuída á imprensa, os recursos foram depositados em
nome de EMG-SCT no Credireal, que não é a conta legal e
adequada a recebimento de tributos- Queremos até saber que
conta é esta, quem a manipula e para onde vão seus
rendimentos.
Este procedimento contraria frontalmente o subitem 5,2.4.1
do Manual do Sistema de Arrecadação, que estabelece que 75%
do produto da arrecadação do ICMS serão creditados á conta
"Estado de Minas Gerais - Arrecadação da Receita Estadual"
aberta na Agência Central do BEMGE.
A não-atualização monetária dos valores recebidos da
AÇOMINAS no lapso temporal entre 01.11.91 e 28.11.91,
quando se efetivou a arrecadação tributária, é lesiva também
aos municípios, a quem pertencem, por dispositivo
constitucional, 25% da arrecadação do ICMS, e cujos valores
ficarão depositados na Agência central do BEMGE, na "Conta
de Participação dos Municípios no ICMS".
Reconhece, ainda, o titular da Fazenda, que fato idêntico,

com prejuízo aos municípios, ocorreu em 29.09.92 e 30.09.92,
com a quitação das GAs somente em 13.10.92.
Estranha-nos, também, o fato de o Sr. Secretário determinar
a publicação dos Recibos de Depósitos Bancários e não
publicar também as Guias de Arrecadação quitadas. Este fato,
por si só, confirma nossas assertivas. Foram recebidos em um
dia, depositados em outro dia completamente diferente, sem
atualização.
Reforçam, ainda, nossas afirmações, dois documentos (em
anexo), que nos foram enviados comprovando os prejuízos
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causados pelos atos do Sr. Secretário Adjunto e pelo Diretor
da SCT/SEF, aos cofres públicos e aos municípios.
O primeiro deles, Memo PGFE/G/762 de 16.11.92, assinado
pelo Dr. Ivan Ribeiro de Lima, Procurador-Geral da Fazenda
Estadual, reconhece, em seu corpo, a existência de
ilegalidades nos procedimentos, tanto que recomenda
"restringir ao máximo a divulgação de tal fato... no sentido
da preservação da imagem da Secretaria da Fazenda e da
proteção da alta direção da Secretaria". (pág. 04). Eu
perguntaria: onde está a administração clara do Governador
Hélio Garcia? Guarda, porque prejudica a imagem da
Secretaria, porque isso é ilegal.
Sugere também o Sr Procurador que o Secretário da Fazenda

avoque a solução da pendência e determine o arquivamento dos
processos tributários (pág. 5). 5. Exa. acatou a sugestão,
avocou os processos, determinou o arquivamento, citando como
suporte normas referentes a honorários advocatícios (Res.
2006), e não a Res. 812, que trata do arquivamento de
processos tributários. Só para se ter uma idéia de como a
Secretaria tem sustentação desse projeto.
No outro documento, cópia de Despacho do Sr. Secretário da

Fazenda datado de 23.11.92, S. Exa. afirma tratar-se de "um
encontro de contas, à vista da existência de obrigações
reciprocamente contraídas", o que também contraria sua "Nota
de Esclarecimentos" onde afirma textualmente que tais
recibos trataram de "recolhimento antecipado de recursos
financeiros destinados ã quitação de débitos tributários".
S. Exa. praticou inverdades na nota de esclarecimento ou no

Despacho de Novembro de 1992? Ou nos dois?
Concluímos que o Sr. Secretário em nada esclareceu a

Opinião Pública, faltou com a verdade em sua onerosa "Nota
de Esclarecimento" e não respondeu o porquê dos
recolhimentos terem sido efetuados desta forma, ferindo toda
legislação específica que não prevê o Gabinete do Secretário
como agente arrecadador, deixando ainda fortes prejuízos
financeiros aos municípios.
Por fim, tudo isso reforça nossa preocupação por tratar-se

de prática "não incomum no Governo" conforme divulgado pela
imprensa (DT 27.04.93),
Está comprovado que prejuízos foram causados aos cofres

públicos estadual e municipal e que alguém ganhou com isso.
Exigimos que o Governador Hélio Garcia determine a imediata
apuração e punição dos responsáveis ou será também
responsabilizado."

- Publicado de acordo com o texto original.)
REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso proferido em 4/5/93 pelo
Deputado 8enã Guedes

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas e prezado público presente nas galerias,
ocupo esta tribuna, neste instante, para destacar que, no
último dia 27 de abril, Leopoldina comemorou 139 anos de
emancipação político-administrativa.
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Lá estivemos, em uma festa memorável, comandada pelo nosso
ilustre Prefeito, Sr. José Roberto de Oliveira. A festa
contou com a participação de toda a Câmara Municipal, hoje
presidida pelo ilustre Vereador Romero Nogueira, e, também,
de todas as autoridades constituídas do município. Na
oportunidade, pudemos atestar o carinho, a atenção e a
consideração demonstrada pelo povo de nossa terra, não só à
minha pessoa, mas, também, à pessoa do Sr. Prefeito, que
vem honrando seus compromissos de campanha. Apesar de estar
há pouco na Chefia do Governo Municipal, ele vem realizando,
dentro de suas possibilidades, muito pela nossa cidade.
Para mim, foi motivo de muita alegria - e foi gratificante -
constatar isso, de perto.
Assistimos às inaugurações das obras realizadas
recentemente, principalmente a da Praça Juscelino
Kubitschek, no Bairro São Cristóvão, onde, á noite, tivemos
cerca de quatro mil pessoas presentes ao evento de
inauguração. Portanto, quero, novamente, parabenizar o
Prefeito José Roberto de Oliveira e o Vice-Prefeito, Omar
Lacerda França e quero que fique registrada, nos anais desta
Casa, a nossa profunda satisfação pelo ocorrido em
Leopoldina. Quero ainda parabenizar os ilustres vereadores
que compõem a egrégia Câmara Municipal de Leopoldina, pelo
apoio que vêm dando ao dignissimo Prefeito da cidade. E
mesmo àqueles que não o estão apoiando, queremos
parabenizar, pois entendemos que a Oposição é necessária. A
Oposição ajuda a construir, porque, criticando, ela ajuda
nossos governantes a corrigir os seus erros.
Nesta oportunidade, também gostaria de registrar que
estamos viajando pelo interior de Minas e que, ontem,
retornamos de várias cidades. Estivemos em Leopoldina, Palma
e Recreio e verificamos que a questão que envolve os
funcionários públicos estaduais, principalmente os
professores, é de nos preocupar profundamente. Entendemos
que há necessidade de se encontrar uma solução, o mais
rápido possível. Somos aliados do Sr. Governador Hélio
Garcia e temos por ele o maior respeito e consideração.
Nesta Casa, a bancada do PTB - da qual tenho a honra de
fazer parte - tem sido fiel, não faltando aos seus
compromissos para com o Governo do Estado. Por essa razão,
todos nós pedimos, mais uma vez, encarecidamente, que
possamos ter um final para essa greve que atormenta a todos,
principalmente aos alunos.
Para nossa insatisfação, ontem recebemos muitas reclamações

de funcionários que trabalharam nesses últimos meses - como
Diretoras e professoras -, e tiveram seus contracheques
zerados, o que nos traz um desconforto muito grande e um
prejuízo extremo a essas pessoas. Assim sendo, faz-se
necessária uma ação rápida dos Srs. Secretários da Fazenda e
da Educação, para que se tome uma posição definitiva, a fim
de que a iniciativa de não se pagar àqueles que trabalharam
seja corrigida imediatamente. Torna-se dispensável dizer que
tal atitude abala os orçamentos e mesmo para aqueles que
estão em greve traz um transtorno muito grande, pois com os
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salários defasados não é possível que tais funcionários
possam honrar seus compromissos financeiros.
Portanto, entendemos que deva haver uma sensibilidade multo

grande, por parte do Governo, e nós, apesar de estarmos
solidários com o Governo, pois votamos aqui pelo aumento
proposto, como filho de professora - em homenagem até, à
memória de minha mãe - não podemos ficar inertes, não
podemos nos omitir nesta hora. Assim sendo, queremos que o
Sr. Governador, que tem todo o nosso carinho e apoio,
procure, realmente, solucionar tal impasse, fazendo com que
os Secretários da Fazenda e da Educação encontrem, junto com
o comando de greve, uma solução que ponha fim a essa crise
que angustia, deprime e desgasta a todos nós, que somos
Deputados, que temos compromissos com nossas bases e com
todo esse povo que está clamando.
Gostaria de dizer que a nossa consciência não pesa,
absolutamente, ao vermos os cartazes que estão sendo
colocados por aí chamando-nos de traidores, pois eu não me
julgo um traidor. Sou aberto ao diálogo, gosto da classe dos
professores e gosto dos funcionários públicos. Meu Gabinete
está sempre aberto a todos, e trabalhamos diuturnamente.
Entendo que a colocação daquele adjetivo é muito pesada,

pois podemos divergir nas idéias, mas não podemos agredir as
pessoas como estão sendo agredidos os Deputados. Entretanto,
creio numa ação firme e positiva do Governador Hélio Garcia
para pôr fim a essa situação. Muito obrigado.

373a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 4/5/93 pelo

Deputado Wilson Pires
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, deixo de lado um juízo sobre o mérito do
programa da Assembléia, nas audiências públicas. Entendo que
apresenta definições acertadas, teses discutíveis,
recomendações inconvenientes e omissões graves. No entanto,
deve-se destacar a importância transcendental dentro do
programa das decisões tomadas pelos componentes das
comissões que representam a Assembléia nas audiências pú-
blicas.
Procura-se, com as audiências públicas, evidenciar em
primeiro lugar que a Assembléia tenta, decididamente,
aproximar-se do povo, procurando fazer eco ao que julga
constituir as aspirações maiores da coletividade, com o
desejo de conquistar a confiança e o apoio das massas.
Mantendo-se dentro dos limites do razoável e do realizável,
esta Casa procura estabelecer com o povo um diálogo baseado
não nas simples promessas, mas numa plataforma de governo
consagrada no seu próprio programa e orçamento.
O que mais nos entristeceu, e mesmo nos compungiu, foi o

desnorteamento revelado pela Presidência desta Casa, fazendo
realizar em nossa terra, cidade do amor fraterno, TeÕfilo
Otôni, sua primeira audiência pública, num momento tão
conturbado como este que vivemos.
Perdoe-nos, Sr. Presidente, mas, mesmo advertido por mim e
também por colegas desta conceituada Casa, V. Exa. não se
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deixou sensibilizar com nossos argumentos, e, no ímpeto de
popularizar esta Assembléia, submeteu-nos a uma execração
pública, num momento em que o funcionalismo público enfrenta
uma greve das mais hostis, sem eco no seio deste Governo.
Deixou V. Exa. ser capitaneado pelos argumentos dos
parlamentares do PT, verdadeiros exploradores da boa-fé
popular, que se dispõe sempre a marchar ao encontro das
massas não para inspirar-lhes as boas doutrinas que a
tradição e as conveniências aconselham, mas para difundir
suas doutrinas alienigenas. Doutrinas com as quais esses
extremistas têm procurado hipnotizar - o povo tendo por
preocupação apenas as conveniências eleitorais.
Foi tudo tão constrangedor, pela insensatez deste Governo,
que é inodoro e insípido diante do povo de Minas Gerais.
Vive este Governo um verdadeiro mimetismo, sem adotar um
programa de melhoria da qualidade de vida para o nosso povo,
que corresponde ao dimorfismo da mistura q ue pretende fazer;
amassando na mesma bacia as conquistas do funcionalismo
público, de quem, já não sendo em nada peixe, nem carne,
adota por meta de luta política o jogo com o pau de dois
bicos, acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo.
Há neste Governo uma verdadeira indiferença pelo destino e
pela natureza da pessoa humana. Essa afirmação. Sr.
Presidente, se não é nova, tem que ser, pelo menos,
repetida, sempre que possível, para demonstrar que o governo
se constitui para promover o bem-estar do homem e para
permitir a cada cidadão a sua plena realização, integrado na
coletividade a que pertence. A indiferença deste Governo
para com o povo mineiro é, sem dúvida, o curto-circuito do
fusível na chave da eletricidade, que irá incendiar a sua
casa. Temos que atentar para essas circunstâncias bastante
ponderáveis.
Aqui onde estamos, ainda ficamos e ficaremos. Não seremos
inimigos do Governo, mas daqui para frente não pertenceremos
mais a este "Blocão". Votaremos exclusivamente com o
Governo, buscando satisfazer os interesses de Minas, mas não
os seus interesses políticos; assim daremos provas de
combater o Governo. Faremos o sacrifício de contemporizar
com os nossos próprios ímpetos, de silenciar na hora de
colher os frutos da vitória, para oferecê-los, não a nós,
mas ao povo mineiro, na sua aflição, a fim de que possamos
dar ao povo nossa contribuição. E o Governo, onde está? Onde
está o Sr. Hélio Garcia? Em que contribuiu S. Exa. para o
troféu comum, que esperávamos poder, juntos, oferecer ao
povo mineiro?
O que estava ao nosso alcance nós demos, e foi tudo. Demos

os louros da popularidade ameaçada, demos o justo ressaibo
das amarguras aqui vividas, demos tudo e mais do que estava
ao nosso alcance; demos até mais do que permitia a nossa
dignidade suportar. -
Agora é hora de dar o balanço. E que triste balanço, o da
falência do Governo Hélio Garcia! Essa "mésalliance
representada pelo "Blocão" é uma união adulterina, união
feita pelo colega e companheiro Romeu Queiroz, nos esconsos
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caminhos da eleição da Mesa desta Casa. Essa união não
prevalecerá. Essa união não permanecerá, porque não
resistirá a uma simples proposta em beneficio de soluções
para os problemas urgentes da vida do povo mineiro.
Em tais condições, Sr. Presidente, após os fatos ocorridos
nesta Casa, na votação do projeto do funcionalismo, e em
Teófllo Otóni, na primeira audiência pública, só nos resta
reconhecer, e não com alegria, que o drama do Governo ainda
consiste em que ele não pode viver sem oposição, porque sem
oposição se desmanda. Mas também não pode viver com
oposição, porque, com ela, não consegue conter-se, O
"Blocão" que apóia o Governo é uma força composta, hetero-
gênea, que não alcançará o objetivo ideal que se pretende,
mesmo tentando fascinar e seduzir os parlamentares com
benesses e promessas.
Sr. Presidente, daqui para frente, temos a certeza absoluta

de que o Governador Hélio Garcia perderá sua unidade, porque
essa união é retórica; é da boca para fora. Essa união não
nos convém. E uma união que de nós não depende. E uma união
que não nos interessa, nem interessa a Minas Gerais. A união
que nos Interessaria, e pela qual aderimos ao "Blocão", era
a união do povo. Era a união para o povo e a união pelo
povo, e que nesse episódio do funcionalismo público o
Governador atirou fora em poucos minutos, pela sua insensa-
tez e arrogância.
Essa ressalva é necessária, para que se não veja na nossa

decisão uma abdicação, uma renúncia e, muito menos, uma
omissão. Reservamo-nos o direito de lutar até o fim, para
que não se abuse do direito do povo mineiro Não queremos
dar lição, mas essa atitude servirá de exemplo inesquecível
aos afoitos, aos estouvados, aos impetuosos, aos
impacientes, aos intolerantes e, sobretudo, àqueles que,
dentro do Governo, fazem da legalidade a máscara da
violência contra o povo de Minas Gerais Por outro lado, Sr.
Presidente, também ao desprendimento, ao descuido, á
desinformação, à leviandade e, sobretudo, à cobiça
desenfreada, através da qual o grupo do PT nesta Casa
controla politicamente seus seguidores, por uma democracia
refalsada, com declarações de falso pudor ou falso
devotamento a uma legalidade todos os dias conspurcada, sem
objetivos maiores, com as instituições democráticas, com um.
falso e retorquivel propósito de defender os direitos
alheios, como se fossem os donos da verdade. Não passa de um
oportunismo de querer comprovar. Ao dizerem que alguém é
traidor, estão convencidos de que são os salvadores da pá-
tria, em detrimento de tantos outros companheiros que
honestamente e seriamente, nesta Casa, lutam em beneficio do
povo de Minas Gerais.
Finalizando, Sr. Presidente, quero, neste momento, nesta

hora, sensibilizar V. Exa. , como Presidente desta Casa, para
que, só após entendimento com o funcionalismo público, as
audiências públicas continuem, a fim de não se submeterem
nossos companheiros desta Casa a um massacre como o ao que
fomos submetidos na cidade de Teófilo Otõni e adjacências,
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como também o ao que foi submetido V Exa. em Montes Claros,
evitando assim aumentar o descrédito em que já estamos
mergulhados, na opinião do povo mineiro. Muito obrigado.

3a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 4/5/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais presentes nas galerias, é interessante o
pronunciamento do Deputado Wilson Pires. Evidentemente, não
concordamos, em hipótese alguma, com sua conclusão. Um
"banho de povo" fez bem ao Deputado e o fez tomar posições
corajosas diante do Governo Estadual. Infelizmente, se
tivesse tomado esse tipo de posição há mais tempo, não teria
enfrentado os problemas que enfrentou na sua cidade natal.
Não podemos concordar com o Deputado Bené Guedes quando ele

diz que não se julga um traidor. Nós somos julgados pelo
povo, pela sociedade- A sociedade é quem julga o parlamentar
e não o Deputado que julga a si mesmo. Como o próprio
Deputado Wilson Pires reconhece, a culpa da situação dos
funcionários públicos é.do Governador do Estado, da sua
omissão e da falta de diálogo.
Quanto à questão que o Deputado José Militão levanta, a
respeito da FIAT, etc..., volto a dizer que a questão é
muito mais profunda. E uma questão do modelo de
desenvolvimento V. Exa. , como todos os outros de centro e
de direita, como também o Sr. Israel Pinheiro, defendia a
abertura do nosso Pais ao capital internacional, com base na
idéia de que, beneficiando-se os ricos, conseqüentemente,
beneficiam-se os pobres.
Para nós isso é uma mentira e um erro. Beneficiando o rico,
só beneficiaremos a ele, que irá explorar cada vez mais o
pobre. Beneficiando o capital estaremos explorando o
trabalho. Por isso, estamos propondo nesta Casa um projeto
de lei que disponha sobre a criação de um fundo estadual do
trabalho, visando ao beneficio do trabalho. E claro que cabe
aqui o papel do empresário, principalmente do grande
empresário, desde que o Governo olhe bastante, fiscalize e
direcione os recursos para as empresas e desde que esses
recursos gerem empregos com bons salários, que aumentarão o
consumo. Sobre esse projeto teremos oportunidade de falar
ainda várias vezes.
O que me traz à tribuna hoje é a necessidade de fazer um
comentário sobre matéria publicada no jornal 'Gazeta
Mercantil", talvez o melhor jornal deste Pais, o mais sério
e mais consistente em informações sobre a empresa
brasileira, apesar de não ser do PT. Trata-se de uma matéria
que analisa o Orçamento da União, que foi sancionado com
apenas um veto pelo Sr. Presidente da República. Esse Or-
çamento tem alguns números que devem ser olhados e sobre os
quais devemos fazer algumas reflexões. O primeiro deles, e
que nos assusta, é o total dos recursos previstos no
Orçamento da União: Cr$13.896.006.000.000.000,00. E ainda
dizem que o Pais está em crise e à beira da falência. Na
verdade, temos uma crise social, mas a quantidade de
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dinheiro, a quantidade de recursos e a produção do Brasil é
um fato. O Governo tem dinheiro, e o que precisamos discutir
é para onde estão indo esses recursos. Isso não depende
apenas de uma pessoa. Depende de um processo histórico e da
eleição de um Congresso atuante e mais sensível à realidade
social do Brasil.
Na análise dos números que detalham as despesas para 1993,

encontramos dados curiosos, como por exemplo: despesas com
a Câmara dos Deputados - Cr$18.061.000.000,00; despesas com
o Senado Federal - Cr$15.876.000.000,00, totalizando, como
Poder Legislativo, o valor aproximado de
Cr$33.000.000.000,00 ou Cr$34.000.000.000,00.
Mais abaixo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais
presentes nas galerias, meus amigos taquígrafos e aqueles
que, porventura, forem ver essas notas taquigráficas,
encontramos o gasto previsto com a Presidência da República.
Pasmem, senhores, Cr$68.000.000.000,00. E por isso que somos
parlamentaristas. Gostaria que os presidencialistas
convictos desta Casa, principalmente os de esquerda, viessem
aqui explicar esse negócio: Cr$68.000.000.000,00 gastos com
o Palácio do Planalto. E mais do que o dobro do valor gasto
com todo o Poder Legislativo, com o Congresso Nacional.
Não creiam os Srs. Deputados que nesses gastos estão

embutidos os gastos com os Ministérios. Efetivamente, estes
estão separados. Aqueles referem-se, única e exclusivamente,
á Presidêndia da República. Isso é estarrecedor e,
realmente, preocupante. Infelizmente, a Nação brasileira foi
enganada e mal conduzida por falsas lideranças, como a do
Sr. Leonel Srizola, que teve a cara de pau de ir para a
televisão pregar que, se votássemos no parlamentarismo,
estaríamos votando pela última vez, o que, como todos sabem,
é uma mentira.
Precisamos aperfeiçoar o Poder Legislativo por meio das
audiências públicas, não importa em que época for. Vamos,
agora, esperar passar a greve para que o Sr. Governador,
recompondo a sua Imagem, possa distribuir algumas migalhas
entre nós Deputados que, melhorando a nossa própria imagem
perante a sociedade, possamos com ela discutir? Não. Não
devemos esperar. Temos de discutir a toda hora e tomara
que um dia recebamos flores, pois, infelizmente, a realidade
social, política e econômica do Estado, bem como o
direcionismo dos recursos estaduais para o incentivo à
Iniciativa privada e ao capital colocam-nos numa posição
absolutamente vulnerável. Deputado Wilson Pires. Essa é a
questão e devemos enfrentá-la. Aqueles comícios dos quais V.
Exa. , evidentemente, já participou na sua vida pública, em
que comparecem apenas correligionários que nos aplaudem, não
valem como uma análise da realidade. Temos de enfrentar a
realidade e a sociedade todos os dias, a todo momento.
principalmente quando é um momento de crise como este.
Ninguém prega falta de educação ou de respeito, mas todos
nós somos de carne e osso e temos um sistema nervoso
bastante complexo e complicado que nos faz, às vezes, perder
o domínio sobre nós mesmos, de tal forma que podemos tomar
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atitudes impensadas. Mas tudo isso faz parte da política, da
vida do homem público e de sua tarefa a cumprir. Não fomos
eleitos só para receber flores e altos salários. Fomos
eleitos para receber críticas e para nos deparar com essa
realidade cruel que, como V. Exa. mesmo disse, Deputada
Wilson Pires, é causada por um Governo insensível às
questões do funcionalismo público e não disposto ao diálogo
extremamente democrático que queremos ter com todos.
Para finalizar, Sr. Presidente, aproveitando a presença de

V. Exa. no comando de nossos trabalhos, queremos saber a
resposta à nossa questão de ordem apresentada há vários
dias, sobre o funcionamento do nosso painel eletrônico. Já
estamos há mais de três meses do corrente ano, o painel já
foi testado no ano passado e todos nós aprendemos a manejá-
lo. Assim, gostaria de obter resposta à questão de ordem que
encaminhei à Mesa em um passado já não muito recente. Talvez
V. Exa. possa me dar a resposta dizendo que hoje mesmo vamos
votar, usando o painel eletrônico. A utilização desse
moderno recurso servirá não só para registrar a presença dos
Deputados como para demonstrar à sociedade o nosso
posicionamento - se somos a favor, contra, ou se nos
abstemos - na votação de projetos tão importantes que
tramitam nesta Casa. Muito Obrigado.

373 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 4/5/93 pelo

Deputado Alvaro Antônio
O Deputado Alvaro Antônio* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero cumprimentar a Mesa da Assembléia pela
iniciativa de dar a denominação de Ulysses Guimarães à
Tribuna Popular desta Casa. Nada mais justo, tendo em vista
que Ulysses Guimarães foi um dos artífices da democracia
brasileira. Trata-se de um homem que, na época da Revolução,
sofreu a perseguição dos militares e tudo o mais; um homem
de mãos limpas, estimado e ouvido no Congresso Nacional por
todos os parlamentares, desde a extrema esquerda até a
extrema direita. Portanto, é justo registrarmos, aqui, essa
homenagem que a Assembléia de Minas presta àquele grande
brasileiro.
Outro assunto que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é

o fato de que, hoje, o DER-MG comemora seus 47 anos. Ao
longo desses anos, aquele órgão trouxe para o Estado de
Minas Gerais inúmeros quilômetros de asfalto, pontes,
viadutos, rodovias e estradas vicinais e uma série de
melhoramentos.
O DER-MG era, outrora, assim como a CEMIG, um dos órgãos do
Estado de Minas Gerais que exportavam seu "know-how" para os
outros Estados do Brasil e até para o exterior. Portanto, é
justo que deixemos registrada nos anais da Assembléia
Legislativa a passagem dos 47 anos daquela autarquia. Eu,
como engenheiro que fui do DER-MG, juntamente com os
Deputados José Renato e Ajalmar Silva, não poderia ficar
alheio a essa data, aos 47 anos de luta daquela autarquia,
que, hoje, apesar das dificuldades, ainda chega em primeiro
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lugar nos diversos rincões do nosso Estado. São essas as
nossas considerações, Sr. Presidente.

- Sem revisão do orador.)
REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso proferido em 4/5/93 pelo
Deputado Marcos Helênlo

O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
com relação ao Projeto de Resolução no 1.212/92, que dá a
denominação de Ulysses Guimarães à Tribuna Popular da
Assembléia Legislativa, sou totalmente favorável, por
entender ser essa uma homenagem mais do que justa a um
grande brasileiro, do qual todos sentimos falta. Ulysses
Guimarães foi uma pessoa que soube honrar a função política.
Queria, também, aproveitar este momento para comentar a
fala do nosso companheiro, o ilustre Deputado Wilson Pires,
e fazer referência à audiência pública de que participamos
em Teófilo Otôni. Queria defender veementemente o
prosseguimento dessa feliz idéia de a Assembléia proceder a
uma discussão descentralizada para fazer um planejamento
orçamentário em que a população tenha a oportunidade de
colocar algumas questões prioritárias, mesmo sabendo que
essa peça orçamentária costuma ser, muitas vezes, uma peça
de 'marketing".
A Assembléia, ao se deslocar, assume um compromisso com a
sociedade para discutir 'in loco' os grandes problemas e
propor soluções. Assume, também, o compromisso de vincular
ao Orçamento pelo menos aquelas principais dificuldades que
a região vive. Achamos que foi uma discussão bastante
democrática aquela ocorrida em Teõfilo Otõni. Evidentemente,
discordamos de posições radicais.
Deputado Wilson Pires, sabemos de seu trabalho sério aqui
na Assembléia, mas, defendemos a continuidade desse
trabalho. Dia 7, teremos uma audiência pública em Governador
Valadares. Toda a sociedade está mobilizada para esse
acontecimento, mesmo porque a Assembléia está fazendo uma
ampla divulgação para que haja uma grande participação
popular. Achamos que poderemos criar uma situação
extremamente delicada com o cancelamento das próximas au-
diências públicas. Acho que deve haver o debate da mesma
forma que aconteceu em Teófilo Otôni. Fizemos um
entendimento com as pessoas de Teófilo Otôni para que não
houvesse vaias. Tudo ocorreu de maneira tranqúila. Parece
até que houve um recorde de reivindicações.
Queremos frisar, também, que as criticas endereçadas ao
Governador Hélio Garcia não foram feitas por setores
considerados progressistas ou de esquerda. Elas foram feitas
pelo Prefeito e pelos Vereadores de outros partidos que não

E O PT ou o PSB. Grandes lideranças da região, clubes de
serviços fizeram criticas acirradas ao Governador, que,
hoje, culminaram, aqui, com a critica feita pelo Deputado
Wilson Pires. Isso é um reflexo do que está acontecendo em
todo o Estado de Minas Gerais.
O que não aceitamos de forma nenhuma é que se atribuam
essas vaias e esse comportamento aos Deputados do PT. Nós
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votamos, num determinado momento, contrários ao projeto do
Governador. Os outros Deputados votaram, com toda autonomia,
a favor do projeto. Cada um vota de acordo com sua vontade e
com sua consciência. Cabe à sociedade decidir se atribui ao
Deputado o ônus ou o bónus. Não somos nós que vamos jogar o
povo contra os Deputados. Pelo contrário, nós achamos que
esse não é o nosso papel
Em Teõfilo Otõni nós fizemos exatamente essa tentativa de
conciliação. Quando havia vaias, íamos até as pessoas,
conversávamos e pedíamos para que houvesse um entendimento e
elas pudessem participar dessa audiência.
Achamos que a audiência de Governador Valadares deve ser
realizada. Toda a região já está bastante mobilizada. Quanto
ao resultado das negociações do Governador com o
funcionalismo, esperamos que haja um entendimento imediato.
Se não for possível esse entendimento até a realização dessa
audiência, não vai ser esta a razão de seu cancelamento.
Achamos, até, que esta é uma forma de o Poder Legislativo
colocar sua posição para o funcionalismo. Era isso que tí-
nhamos a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

373a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 4/5/93 pelo

Deputado José Renato
O Deputado José Renato - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria de me associar aos oradores que me antecederam,
Deputados Alvaro António e Marcos Helénio, e dizer da nossa
alegria pelo reconhecimento deste Poder Legislativo, ao dar
à tribuna popular o nome do saudoso Deputado Ulysses
Guimarães, líder de todos nós, mas, especialmente, Líder de
minha agremiação partidária, o PMDB. O Dr. Ulysses foi um
homem que teve uma vida pública digna e dedicada aos valores
mais nobres da sociedade brasileira.
Venho a esta tribuna registrar os 47 anos de uma
instituição à qual tenho a honra de pertencer, o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER -MG.
Esse departamento, essa instituição, que constrói caminhos

e transporta esperanças, tem dado uma contribuição não só no
que se refere às suas atividades específicas, não só no que
faz parte de sua atribuição de construir, de projetar, de
conservar estradas, mas também tem contribuído nos momentos
mais difíceis para a sociedade mineira, ou seja, nas
calamidades públicas, nas secas e nas enchentes, dando
assistência a flagelados de toda ordem.
E uma instituição que nem sempre tem sido reconhecida por
seu valor, principalmente pelo Poder Legislativo, mas  uma
entidade que executa políticas que, na maioria das vezes,
são elaboradas e formuladas pelo seu excelente corpo
técnico. Devemos registrar também que esse órgão exporta
homens e técnicos da mais alta qualificação, os quais
executam programas gerados dentro daquela casa. Citaria aqui
a questão do projeto de solo e cimento, a questão do
pavimento de baixo custo, a questão do projeto de pontos
críticos e a questão da inserção do DER-MG nos programas
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integrados que, por um longo tempo, o Estado conduziu, a
exemplo do programa do Plano Noroeste, do Pólo Centro, o MG-
II e tantos outros.
Quero registrar que, aqui, temos grandes colegas egressos
daquela instituição, como os Deputados Alvaro Antônio,
Ajalmar Silva, Roberto Carvalho e o Deputado que vos fala.
Quero agradecer a todos os colegas que convivem com aquela
instituição.
Parabéns, DER-MG, parabéns ao corpo técnico e parabéns ao

Governo do Estado de Minas Gerais.
- Sem revisão do orador.)

373j REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 4/5/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, quero,
apenas, parabenizar os taquígrafos desta Casa pelo dia de
ontem e pelo papel importante que eles desempenham
divulgando as falas dos Deputados para todo o Estado de
Minas Gerais. Ficam registrados os parabéns da Bancada do PT
a todos os taquigrafos desta Casa.

373g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 4/5/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, demais
colegas presentes, o Deputado José Renato nos antecedeu
falando sobre o DER-MG, e, como ex-funcionário daquela
instituição, não podemos tampouco deixar de fazer o registro
dos 47 anos daquela instituição.
O DER-MG tem um passado de 47 anos de glórias e um presente
de tristezas. Queremos homenagear aqueles que foram
responsáveis pela abertura dos caminhos de Minas; aqueles
que fizeram nossas montanhas, nossos vales, nossas planícies
virarem estradas por onde passaram e passam os sonhos, as
esperanças, os frutos do trabalho da nossa gente. A vocês
que construíram, conservaram e conservam os caminhos de
Minas o nosso reconhecimento. Se o presente significa
abandono, sucatamento, salários aviltantes, os trabalhadores
e as trabalhadoras que fizeram a história do DER-MG são o
retrato da dignidade do operário brasileiro. Não podemos dar
parabéns, porque o Governo Hélio Garcia tem incrementado, de
forma acelerada, o sucatamento e a extinção desse órgão que
já significou muito. Muito obrigado.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 5/5/93 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, nós ocupamos, mais uma vez, esta tribuna para
fazer algumas considerações a respeito de uma decisão de
alguns Deputados desta Casa, relativa ao adiamento das
audiências públicas, começando pela que está prevista para
depois de amanhã, dia 7, em Governador Valadares, sob o
argumento de que todos os Deputados deveriam estar aqui, de
plantão, para aguardar a mensagem do Sr. Governador do
Estado, com relação ao aumento do funcionalismo público.
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Nós nos colocamos em posicionamento contrário, pois, quando
a mensagem chegar a esta Casa, deverá ser devidamente
discutida, antes de sua votação. Assim, a mensagem poderia
ser recebida pela Casa, sem a necessidade de todos os
Deputados estarem presentes. Seria levada a discussão, e, a
partir da semana que vem, tomaríamos posições mais
concretas. Não podemos incorrer em maiores problemas, pois
já são grandes os causados pela votação de um projeto
totalmente prejudicial ao funcionalismo público, votado,
exclusivamente, conforme os interesses do Governo.
Portanto, entendemos que a mensagem que vier do Sr.

Governador para corrigir as distorções deverá ser amplamente
discutida com as lideranças do movimento de greve, para que
a emenda não fique pior do que o soneto. Depois que
recebermos a mensagem, queremos fazer uma ampla discussão.
Em contato com Governador Valadares, tivemos informações de

que toda a sociedade está mobilizada para a audiência já
marcada, e seria uma grande decepção, uma grande frustração
para a população o adiamento dessa audiência. Esse adiamento
é sintomático, porque, ontem, o Deputado Wilson Pires
defendeu, nesta Casa, esta posição, por ter se sentido
hostilizado em Teófilo Otôni. Isso é um direito dele. Somos
contra qualquer tipo de manifestação agressiva. Somos a
favor do debate, e não se justifica nenhum ato violento.
Mas, de qualquer forma, entendemos que esse adiamento é um
ato arbitrário e uma violência com aquela comunidade.
Há uma expectativa muito grande por essa audiência, porque
o funcionalismo está realizando, naquela cidade, um grande
debate sobre a greve. Queremos mostrar os avanços que estão
acontecendo para que haja, agora, uma proposta, no mínimo,
digna e que vise ao término da greve. Seria necessário, no
meu modo de entender, que não fosse adiada a audiência com
aquela população, e que não houvesse nenhum receio dos
Deputados em comparecerem àquela cidade.
Quero considerar que esse momento de tensão e nervosismo
por parte do funcionalismo é apenas o reflexo do que ocorreu
aqui. Ninguém poderia receber aplausos lá fora, após se
votar esse salário miserável.
Não aceitamos a afirmativa de que o PT está mobilizando

este movimento, porque ele, na verdade, tem liderança e é
um movimento organizado. Por isso, estamos aqui para
protestar contra o adiamento da audiência e, quando vier a
mensagem do Sr. Governador, queremos que ela não seja
discutida de maneira apressada.
Quanto à audiência, devo dizer que a Assembléia já teve
enormes gastos, a Secretaria de Apoio já se encontra em
Governador Valadares, a imprensa da região deu a maior
cobertura ao assunto, e toda a população já está mobilizada.
O adiamento trará uma pior imagem do Poder Legislativo, e
ficará difícil fazer qualquer defesa numa situação tão
delicada quanto a que estamos vivenciando. Queremos
questionar a competência dessa decisão: se seria uma
decisão de Plenário ou, apenas, administrativa, tomada pelo
Presidente, por Deputados daquela região e por presidentes
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de comissões. Também queremos saber se as demais audiências
serão adiadas ou suspensas ou se somente o vale do Rio Doce
ficará prejudicado.
Sr. Presidente, queremos dizer que a Bancada petista está á
disposição para auxiliar nas negociações. O PT continuará
coerente na sua posição de defesa dos servidores. Não vamos
compactuar com qualquer tentativa para se iludir o
funcionalismo, mascarando uma realidade que, se para o
Governo não passa de números, para os servidores significa o
pão de cada dia. E necessário que se respeite o fun-
cionalismo e a sociedade. E, devido a pressões, parece-me
queum pedido feito ontem para o adiamento das audiências
foi acatado.
Em defesa da audiência pública, de um processo democrático
e de um debate aberto com a sociedade, queremos que sejam
mantidas essas audiências, e, se o Sr. Governador enviar uma
mensagem, ela terá de ser discutida, porque, se os Deputados
quiserem votar na surdina, a situação ficará multo pior do
que está.

39 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 5/5/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, esse lamentável episódio de ontem, referente
ao cancelamento da audiência pública em Governador
Valadares, fez-me lembrar do ex-Deputado Estadual e hoje
Deputado Federal, meu amigo pessoal, embora seja um dos mais
ilustres representantes do pensamento da ultradireita no
Congresso Nacional, Samir Tannús, que, ao subir a esta
tribuna, dirigiu-se aos Deputados do PFL, dizendo uma frase
muito popular: "Quem tem rabo de palha não pode brincar na
beira de fogueira de São João." Acho que é mais ou menos
isso o que acontece.
Por acaso, tinha preparado meu pronunciamento sobre uma

matéria publicada no "Jornal do Brasil", de autoria de um
jornalista que respeito e com quem tive oportunidade de
debater nesta Casa, mas que, embora sério, padece de um
preconceito antipovo e antiLula lamentável. Refiro-me ao
jornalista Vlllas-Boas Correa, que, na página dois do
"Jornal do Brasil", escreveu uma matéria cujo titulo é:
"Lula percorre o roteiro dos votos negados em 89."
Essa matéria, a meu ver, relaciona-se com o fato ocorrido
em Teófilo Otôni, que teve como conseqüência o recuo desta
Assembléia com relação ás audiências públicas e até mesmo
com o não-funcionamento do painel eletrônico. Buscarei no
artigo do Villas-Boas Correa o meu argumento.
Discordo totalmente do todo e do tom da matéria, porque

coloca uma critica maldosa á caravana de Lula, como se ela
fosse simplesmente eleitoreira. Seja ou não época de
eleição, devemos fazer política. Mas como e de que forma?
Uma coisa são as piruetas mirabolantes do Sr. Fernando
Collor de Mello, que pega um jato e em uma semana percorre
700 pontos, chamando a isso de campanha política- Na
verdade, isso é um espetáculo teatral e não política. Isso
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caracteriza um 'marketing' mal feito dos prepotentes, dos
burguesões, dos ricos, que, na última hora, na hora da
eleição, se dispõem, com os amplos recursos que têm, a ir de
avião distribuir favores para a população miserável e que,
depois de eleitos, evidentemente não voltam mais a esses
lugares, a não ser de quatro em quatro anos.
E o tal do candidato 'Xuxa"; "beijinho, beijinho, tchau,
tchau"- E o comentário que se ouve de toda a população
brasileira. Quando foi aprovado este projeto das audiências
públicas, o que se pensava é que iriamos ao encontro do
povo. Mas, como dizem os amigos da luz, 'quem tem rabo de
palha não deve brincar à beira da fogueira de São João'.
Quem vai lá vai ser criticado, porque o Governo do Estado
está numa situação lamentável. O Estado de Minas poderia
exportar frutas para o mundo inteiro, mas isso não ocorre.
Na Zona da Mata, a maioria dos produtos hortifrutigranjeiros
que são consumidos vêm de São Paulo, porque falta apoio ao
nosso agricultor.
Villas-Boas Correa começa falando mal do PT, do Lula e do
trabalho sério que é feito para pesquisar a realidade
nacional. O trabalho do Lula é muito importante. Ele tem uma
vivência muito marcada pela realidade metalúrgica. Então,
essas viagens são muito importantes. E diferente chegar a um
lugar de avião, como fazem os candidatos do Governo, e
chegar fazendo parte de uma caravana. E isso, pelo menos, o
Viflas-Boas Correa reconhece: "Reconheça-se que só o Lula e
o PT reúnem as condições para bancar aventura de tal
amplitude. E preciso, antes de mais nada, candidato com
carisma e com suporte de estrutura partidária e de seus
anexos do braço sindical e com adesão ostensiva da Igreja
Progressista, para correr o risco do fiasco de recepções
frias, com auditório ralo'.
Não me refiro aos auditórios ralos e às recepções frias,

mas ás recepções calorosas e de oposição como a que foi
enfrentada pela comissão da Assembléia em Teáfilo Otôni. Por
quê? Porque o Governo está ruim, porque nós estamos omissos
e não aprovamos projetos de interesse da maioria da
população. Não sei até que ponto a suspensão dessas reuniões
será uma solidariedade ou uma complementação da posição do
Sr. Wilson Pires. O Deputado Wilson Pires lamentou aqui o
que ocorreu em Te&ilo Otôni. Ele mesclou, no seu discurso,
um rompimento com o Governador Hélio Garcia ou mostrou uma
atitude de subserviência ao Palácio da Liberdade? Isso é o
que tememos com essa nova Mesa. O Presidente da Assembléia ê
amigo demais do Sr. Governador. Ele diz; 'Vocês não podem ir
lá porque eles vão fazer campanha contra o meu Governo, vão
pressionar os Deputados e é perigoso que ocorra com outros o
que aconteceu com o Deputado Wilson Pires". Pena que
aconteceu um pouco tarde, pelo menos com relação á questão
da greve.
E claro que não vai ser indo para o time do Sr. Hélio Costa

que vamos dar uma solução para essa situação. Existe uma
diferença entre os dois Hélios. O Hélio Costa é bem pior! E
eu fico pensando a respeito desta matéria do Sr. Villas-Boas
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Correa. Foi uma viagem com uma caravana séria, com técnicos
e assessores e não é dessa forma que o Sr. Villas-Boas
Correa conclui a sua matéria.
O jornalista Vlllas-Boas conclui a matéria, dizendo Que
era dispensável o aparato da caravana de Lula". Não! A
caravana é composta de assessores que discutem, anotam e
fazem uma radiografia da realidade. Isso é fundamental
Assim é que vamos resolver os problemas do Pais e não com
essa atitude tímida e de subserviência. Acredito que o
Deputado Samir Tannus tinha razão, quando dizia: "Quem tem
rabo de palha não deve brincar em beirada de fogueira de São
João".

374g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 5/5/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
presentes nas galerias e imprensa, dois motivos me trazem á
tribuna, nesta tarde. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de
lamentar e, mais uma vez, repudiar a interferência norte-
americana em nosso País. Lamentavelmente, o Congresso
Nacional começa o processo de votação do projeto mais
conhecido como Projeto de Patenteamento dos Seres Vivos
sofrendo uma intervenção direta norte-americana, O Governo
brasileiro, mais uma vez, se submete ao imperialismo norte-
americano, O Ministro das Relações Exteriores, Fernando
Henrique Cardoso, foi ao Congresso Nacional e exigiu a
votação desse projeto, para atender aos interesses norte-
americanos. Com esse projeto, os norte-americanos poderão
ter um controle absoluto do conhecimento humano, da
biotecnologia, da Informática e de outras áreas.
Nós não podemos concordar com esse projeto. Esta Assembléia
já realizou várias reuniões, principalmente a Comissão de
Ciência e Tecnologia, e também realizamos o Seminário da
Terra, no ano passado, e chegamos a várias conclusões. E, no
dia em que o Congresso volta a analisar o Projeto de
Patenteamento, queremos deixar, aqui nesta Casa, o nosso
protesto e repúdio ao Governo brasileiro, por se sujeitar,
mais uma vez, aos ditames norte-americanos.
Se aprovado, esse projeto trará grandes prejuízos ao povo

brasileiro. Nós teremos de pagar "royalties" dos produtos.
Eles vêm e levam a nossa flora, e, depois, ainda temos que
pagar "royaltles". No caso do AU, nós já o produzimos pela
metade do preço dos laboratórios norte-americanos. Mas,
aprovado o Projeto de Patenteamento, nós, novamente, teremos
de pagar o que antes pagávamos: o dobro. Isto porque o AZT
estará patenteado.
Em segundo lugar, queremos lamentar a atitude que a

Assembléia Legislativa adotou, na manhã de hoje, quando não
ouviu os membros da comissão. A Assembléia Legislativa mais
uma vez demonstra que não tem condições de enfrentar o povo
mineiro. Ela sabe que tem tomado algumas decisões que ferem
os interesses do povo de Minas Gerais. Ela gastou uma
fortuna para colocar no Plenário o painel de presenças e
votações, mas não o faz funcionar. Sem o painel, o povo
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mineiro não pode acompanhar e saber como vota cada Deputado
nesta Casa.
Lamento, ainda, que a Assembléia Legislativa tenha gastado
milhões para fazer a divulgação e a preparação das
audiências públicas, e que, de repente, ela cancele a
audiência pública na cidade de Governador Valadares. A
comunidade já havia-se reunido e preparado para o evento,
mas eles perderam seu tempo e, hoje, estão frustrados com a
Assembléia.
E quanto à questão do funcionalismo público? A Assembléia

está preocupada com esse problema? Não podemos fazer apenas
um plantão artificial, com o que está sendo convocado para
o final de semana. O plantão deve ser permanente, com
convocação de reuniões extraordinárias pela manhã, à tarde e
à noite, todos os dias, até que esse problema fique
resolvido- Com isso, esta Assembléia estará demonstrando se
está ou não interessada, se há, realmente, uma preocupação
desta Casa em resolver o problema. As negociações começaram
e entendemos que devem continuar
Quero reconhecer, desta tribuna, que o Deputado Romeu

Queiroz, que tinha assumido um compromisso com a Comissão de
Ciência e Tecnologia, cumpriu com seu compromisso, porque a
comissão já está convocada para amanhã, às 9 horas, para
discutir com o Secretário Adjunto da Fazenda e com o
Secretário Adjunto do Planejamento a questão da área de
ciência e tecnologia Nós criticamos, mas sabemos reconhecer
quando há boa-vontade e quando os acordos são cumpridos.
Então, fazemos questão de dizer desta tribuna que o
Deputado Romeu Queiroz cumpriu o acordo que fez com a
Comissão de Ciência e Tecnologia.
A comunidade de Governador Valadares já aguarda, para essa
próxima sexta-feira, essa reunião da Comissão de Ciência e
Tecnologia. Esta Casa não pode fazer o que vem fazendo. Isso
vai trazer mais desgaste para nós do que a nossa ida lá. A
nossa ida lá demonstra que nós, Deputados, não temos medo de
discutir e de enfrentar o povo; que temos a nossa
consciência tranqüila de que estamos fazendo aquilo que é
correto. Essa atitude da suspensão enquanto a greve perdurar
demonstra que não estamos com a nossa consciência totalmente
tranqüila. Então, quero deixar aqui o meu repúdio e o meu
protesto contra o adiamento dessa reunião e espero que esta
Assembléia Legislativa possa se erguer de fato: mas erguer
significa não ter medo de enfrentar o povo.
A Assembléia e vários Deputados vêm fazendo acordos com o
Governo e isto faz com que a Assembléia se distancie do
povo. O povo quer que a Assembléia comece a diminuir seus
compromissos com o Governo e a assumir, cada vez mais,
compromissos com o povo de Minas Gerais, povo este que nos
colocou aqui-
Quero fazer, mais uma vez, uma questão de ordem à Mesa:
ilustre Presidente, qual é o dia em que a Mesa da Assembléia
vai colocar em funcionamento o painel eletrônico desta Casa?

3a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 5/5/93 pelo
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Deputado Roberto Carvalho
o Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, fomos
surpreendidos com essa decisão. Gostaríamos de registrar o
nosso protesto, pois entendemos que essa decisão é um
desrespeito a todas as pessoas que já haviam sido
convocadas, a todos os Prefeitos, a toda a sociedade civil,
aos empresários, aos trabalhadores, enfim, a todos que
tinham sido convocados para as audiências públicas. Nós
gostaríamos de requerer uma reunião do Colégio de Lideres.
Gostaríamos de verificar se uma reunião dos Presidentes de
comissões é fórum com autoridade para desmarcar essas
audiências públicas, se é o Colégio de Lideres ou se é a
Mesa. A Mesa não se reuniu, a nossa reunião será às
17h30min, portanto, pela Mesa não passou esse assunto. Será
que foi apenas em função da primeira reunião? Será que a
Assembléia não resiste a reuniões públicas? Não resiste ao
confronto direto com o povo? Nós não concordamos, em
hipótese alguma, com o argumento de que a audiência foi
desmarcada em função da greve.
Na semana passada, às 4 horas da tarde, o avião estava
pronto para vir para cá e, dessa forma, as reuniões
extraordinárias poderiam ter sido convocadas para sexta-
feira á noite, para o sábado e para o domingo. Por que
desmarcar uma audiência pública para a qual a Assembléia
gastou dinheiro, com os esforços feitos para entrar em co-
municação com as regiões, mostrando, assim, a importância do
contato da Assembléia com a população? Anúncios foram
colocados nos programas de televisão, de rádio, e em todos
os jornais e, agora, simplesmente, com medo da greve, aquela
audiência será desmarcada?
O Líder do Governo, Deputado Romeu Queiroz, informou-me que
a reunião de negociações será realizada hoje. Assim sendo,
eu gostaria de alertar para uma outra questão; o Legislativo
deve procurar redimir-se do erro de ter votado aquele
projeto às pressas, um projeto que não atendia a nada, nem
mesmo ao próprio Governo, como ficou comprovado por meio dos
fatos. Aquele projeto foi um erro, e nós, da Bancada do PT,
alertamos para isso desde o inicio. Tanto que propusemos a
realização de reuniões com as Lideranças, inclusive com o
Líder do Governo, Deputado Romeu Queiroz. A nossa proposta
era no sentido de que a Assembléia cumprisse seu papel e
fosse, realmente, o canal onde se discutisse e se
negociasse, forçando o Governo a negociar uma proposta
decente que colocasse fim à greve.
Quando o projeto chegou a esta Assembléia para ser votado,
nós fomos contrários e passamos a exigir que o Governo
negociasse com seriedade, pois não havia acontecido ainda
nenhuma espécie de negociação. O que aconteceu? Esta
Assembléia agiu como um verdadeiro rolo compressor. A
Liderança do Governo e o próprio Governo Impuseram uma
derrota aos Deputados e ao Legislativo, uma derrota que o
Legislativo está pagando, agora, por culpa tanto do Líder,
quanto do próprio Governo, pois tentaram empurrar aquele
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projeto "goela abaixo", por entenderem que, votando-o, a
greve acabaria, o que não aconteceu.
Gostaria, ainda, de alertar para outro fato: se hoje for
apresentada uma proposta que não tenha passado por uma
assembléia geral da categoria, isto é, que não seja fruto de
um acordo, se o Governo pensa que, enviando um projeto para
esta Casa, às pressas, votando-o também ás pressas, no final
de semana, ele resolverá a questão, está provado, desde o
primeiro episódio, que isso não resolverá nada.
Assim sendo, queremos requerer uma reunião do Colégio de
Lideres e, apesar de sermos minoria, não abrimos mão dos
instrumentos legais e regimentais que esta Casa tem.
Portanto, não reconhecemos a reunião, com todo o respeito
aos Presidentes de comissões, mas não foi numa reunião dos
Presidentes de comissões que se resolveu a audiência
pública? Será que a Assembléia vai gastar tudo de novo para
reconvocar as comunidades? Ou será que, como estava muito
bem convocada, teriam de ser marcadas as audiências públicas
sem uma boa convocação, para que ninguém comparecesse?
Finalmente, gostaria de parabenizar a FIAT, pois o seu
Diretor Comercial, através de entrevista, nos jornais,
declara que a FIAT reivindica um projeto de lei nos moldes
do que se pratica em São Paulo. Ao mesmo tempo, aquele
Diretor diz que a FIÂT não quer chantagear o Judiciário, mas
quer um projeto de lei. Entendemos que essa é uma posição
que a FIAT, até então, não havia tomado, abraçando a pro-
posta que a Bancada do PT havia colocado desde o inicio da
denúncia, segundo a qual política tributária não pode ser
feita através de pactos e resoluções de Secretários, pois
assuntos como esse têm que ser tratados por meio de projeto
de lei.
Gostaria, também, de dizer que a questão do ICMS está a
exigir uma verdadeira CPI. Estamos vendo nos jornais de hoje
uma denúnica feita pelo Sindicato de Bares, Hotéis e
Restaurantes, em que o Sr. Paulo César Marcondes Pedrosa diz
que Minas cobra o maior percentual de ICMS para a cerveja.
Ele denuncia, ainda, que os Secretários se reuniram,
acertaram uma taxa única e que apenas Minas passou o ICMS da
cerveja para 25%, enquanto que o Rio de Janeiro baixou para
18%. Portanto, a cerveja vendida em Minas está vindo de
outros Estados.
A Brahma, que detém a marca da Skol, fechou a Skol do

Município de Nova Uma, demitindo 450 funcionários. Gostaria
de perguntar: será que esse fechamento e essas demissões não
foram conseqüência dos percentuais de ICMS que foram
cobrados a mais?
Dessa forma, após o caso AÇOMINAS, depois do problema da
FIAT e, agora, com essa questão da cerveja, estamos
estudando a possibilidade de uma CPI, a fim de que possamos
desnudar todo o problema do ICMS. E um absurdo que o nosso
Estado continue sendo prejudicado, continue a perder divisas
e espaço em função de uma política ou de uma antipolitica do
Governo do Estado, que só defende os interesses de São
Paulo. Nosso Governo não cuida dos interesses de Minas e
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prejudica as indústrias, os mineiros e os trabalhadores
mineiros.
Gostaria de requerer, Sr. Presidente, - e esta é a questão
de ordem que eu apresento - em nome da Bancada do PT, uma
reunião do Colégio de Lideres, para discutir a marcação das
audiências públicas. Não reconhecemos a reunião Que
aconteceu. Entendemos que foi um golpe e um desrespeito á
população, tanto a de Valadares, quanto a das demais
regiões. E queremos saber, também, se o prejuízo que a
Assembléia teve, com relação ao que ela gastou para convocar
e para anunciar as audências públicas, será ressarcido e
quem ressarcirá os cofres públicos desse prejuízo da
Assembléia.

374g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 5/5/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Como o Deputado Roberto
Carvalho falou, a FIAT, hoje, está mais avançada do que os
Deputados desta Casa, que não estão querendo ver esse
projeto. Principalmente o Deputado José Militão. que está
como Presidente da Mesa e que, há poucos dias, ficou falando
Que a FIAT Ia embora, que o PT era o grande culpado disso,
que a FIAT ia demitir funcionários. D senhor disse isso o
tempo todo só para mostrar que a própria FIAT está querendo
o projeto. Eu acho que isso é louvável e que os Deputados
têm mesmo de aprová-lo.
Outra questão que quero colocar é a das audiências
públicas. Durante a última semana, os traidores do
funcionalismo vieram todos justificar-se, vieram explicar
por que estão no tal cartaz. E a audiência, hoje, foi
mudada, justamente pelo discurso do Deputado Wilson Pires,
no dia de ontem. Eu gostaria que o senhor me respondesse se
voltou para o "blocão". Pelo discurso que o senhor fez
ontem, e pelo que aconteceu hoje, o senhor reivindicou a
volta do "blocão" Como chefe, talvez no lugar do
"padrinho", eu gostaria que o senhor falasse se aquilo era
verdade ou se era um golpe. Ficou parecendo, até hoje, que a
questão da mudança das audiências foi um grande golpe.
O senhor, Deputado Wilson Pires, falou que ontem, na
audiência em Teófilo Otóni, se sentiu destruido, porque o
pessoal vaiou e tudo o mais. Então, eu gostaria Que o senhor
explicasse se voltou ounão para o "blocão'. Se o senhor
quiser um aparte, eu até dou, mas não é regimental.
Gostaria de seguir meu raciocínio, porque o Deputado Wilson
Pires fez um discurso reclamando o tempo todo e parece que
o adiamento da audiência pública nem foi votado. Foi
imposição do Sr. Presidente. Gostaria, apenas, de saber qual
será a próxima data. O Deputado Roberto Carvalho já falou,
aqui, no que está sendo gasto para convocar essas
assembléias regionais. Para desconvocar e convocar
novamente, quanto se vai gastar?
A televisão, jornais e revistas, nós sabemos que estão
divulgando, o tempo todo, essas audiências públicas. Na
semana passada, vocês viram, na "Folha", uma pesquisa
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mostrando que quase 90% da população não acredita em
políticos e acha que eles são corruptos. A população está
errada nisso? Não. Está certa. O que se faz com o tempo aqui
na Assembléia? E justificar, perante a população, o que está
sendo feito. O que se tem feito, de fato? Nada. .O pessoal
adia as audiências públicas e fica morrendo de medo do
funcionalismo público, como um todo. Mas quem não deve não
teme. O tempo todo está acontecendo esta reclamação aqui.
Votaram contra o funcionalismo. Foram queimados em praça
pública e serão queimados, novamente, se votarem contra o
funcionalismo ou outras matérias parecidas.
Alguns Deputados ficam o tempo todo dando sustentação ao
Sr. Hélio Garcia. O que este Governo tem feito? E um Governo
irresponsável, que, há mais de 56 dias, não negocia e ainda
fica fazendo chacota. vocês, que votaram a favor do projeto
do Governo, estão arrependidos. Acho que, se a votação fosse
hoje, vocês não votariam assim, porque não tiveram ganho
politico nenhum. Muito pelo contrário. A Deputada Maria
Elvira já disse aqui, outro dia, que o Deputado não pode
legislar sobre matéria financeira. Nós, do PT, não podemos.
Mas de quem eram as emendas de aumento? Eram do Deputado
Oilzon Melo e companhia. Então, falar isso é outra mentira,
porque os Deputados governistas podem apresentar emendas
sobre matéria financeira. Os Deputados do PT nunca podem,
porque é inconstitucional e não sei mais o quê.
Portanto, estamos aqui, repudiando esse adiamento da

votação. E uma mentira dizer que não tem nada que ver com a
greve. O pessoal vai estar lá questionando, com ou sem
audiência pública. Os funcionários públicos de Minas Gerais,
como o povo de Minas, estarão cobrando também. Tudo isso
acontece por causa do medo do povo e do medo de saber que,
em qualquer lugar onde se vá, não só a questão da greve,
como também a questão das audiências públicas, de modo
geral, estará sendo cobrada e fiscalizada. Não é possível um
Governo como esse, que, há 56 dias, não apresenta nenhuma
proposta para acabar com a greve. E um governo inoperante,
irresponsável e sustentado pela maioria nesta Casa.
O Governo apostou que, naquele momento, acabaria com a
greve, votando aquele projeto. 'Dançou", porque não resolveu
coisa nenhuma. Com audiência pública ou sem audiência
pública, o movimento continua, porque ele não é do PT, e nós
não temos influência nenhuma sobre ele.
D funcionalismo deste Estado não é filiado ao PT. Queremos
dizer a V. Exas. que eles têm autonomia e que, se a greve
continua, é porque o movimento está forte. Saem uns entram
outros, mas o movimento continua firme. Se o Governo não
atender às reivindicações dos servidores, que são justas,
esse movimento não chegará ao seu termo. De nada adianta O
envio de projetos com pedido de urgência. Não iremos votar
de afogadilho. D movimento dos funcionários virá para esta
Casa novamente para fiscalizar e saber exatamente o que está
sendo votado neste Plenário. Era isso o que eu queria dizer
a V. Exas. Muito obrigado.

374a REUNIAO ORDINÁRIA
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Discurso proferido em 5/5/93 pelo
Deputado Ivo José

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs Deputados,
presentes nas galerias, nós participamos, juntamente com os
funcionários de diversos departamentos da Casa, da audiência
pública realizada em Teófilo Otôni no último dia 30 de
abril. Pudemos testemunhar que aquela experiência foi, de
fato, um primeiro passo , um primeiro aceno para uma relação
que acreditamos deva continuar acontecendo, O Poder
Legislativo tem utilizado os vários veículos de comunicação
para divulgar os trabalhos desta Casa. Mas ele precisava de
um instrumento mais eficaz e mais direto para se relacionar
com a população. Nesse sentido, entendemos que a audiência
pública estabelece um vinculo direto entre toda a sociedade
organizada, os prefeitos, os vereadores, as entidades
patronais, as entidades sindicais, os trabalhadores de um
modo geral e o Poder Legislativo. Toda a sociedade pode,
através dessas audiências, manifestar sua opinião em relação
ao volume de dinheiro de que o Estado dispõe, apontando
prioridades. Assim, não estaremos aqui discutindo uma
proposta orçamentária feita atrás das mesas; não estaremos
votando uma lei orçamentária da qual, no ano seguinte, não
poderemos acompanhar nem fiscalizar a execução.
Percebemos que, quando o Poder Legislativo se desloca para
outra região, proporciona à sociedade organizada a
oportunidade de participar da elaboração do Orçamento. Não
temos dúvida de que essas audiências devem continuar Assim,
transcorridos os quatro anos de nosso mandato, nós teremos a
consciência tranqüila de que não nos omitimos e nem
procuramos ocultar aquilo que se passa nesta Casa e na
esfera do Governo.

374a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 5/5/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, recebemos, em
nossos Gabinetes, o regimento das audiências públicas que
esta Assembléia realiza, e temos, também, o nosso Regimento
Interno. Gostaria de saber em qual item, de qual regimento,
se baseou a decisão, por parte dos Presidentes das
comissões, de suspender a audiência pública de Governador
Valadares.
A partir do momento em que a Assembléia Legislativa

proporciona essa participação direta, estamos dando um passo
importante e significativo para poder garantir uma efetiva
participação popular nas definições do Orçamento. E nesse
sentido que trazemos aqui a nossa preocupação, pois estamos
estarrecidos ao ver o adiamento da audiência pública em
Governador Valadares. Os companheiros de bancada que me
antecederam já levantaram uma série de preocupações, entre
elas a da legitimidade do fórum que decidiu pela suspensão
da audiência. Por que não fazemos uma reunião do Colégio de
Lideres para que se reavalie essa decisão? Sabemos q ue as
conseqüências desse adiamento vão ser graves. Não podemos
permitir que uma decisão dessa natureza venha comprometer
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outra que achamos da maior importância. É necessário que a
Assembléia Legislativa passe a se movimentar nesse sentido e
que possa estabelecer um estreito relacionamento com a
sociedade. E difícil o enfrentamento com a sociedade que
está à mercê do arrocho salarial, da miséria e da fome,
principalmente para aqueles que estão defendendo o Governo a
qualquer custo. E importante a sensibilidade dos Lideres
desta Casa, da Mesa, dos Deputados para que se mantenham as
datas marcadas para as audiências públicas. Já existe uma
expectativa muito grande por parte da população em relação
ao que vai ser discutido sobre o Orçamento, sua fiscalização
e sua execução orçamentária.
Por isso, estamos fazendo um apelo ao Líder do Governo, ao

Presidente desta Casa. Deputado José Ferraz, aos Lideres dos
partidos, para que reavaliem essa iniciativa, pois O fórum
que a decidiu não é legitimo. Tal decisão deve ser tomada
pelo Colégio de Lideres.
Exigimos uma reavaliação. Desejamos repassar para a

população que existe um interesse por parte daqueles que, de
fato, estão querendo estabelecer uma relação de
transparência com a população.
Deixamos esse apelo para que se mantenham as audiências nas
suas datas já fixadas, pois uma grande soma de recursos já
foi gasta, e os prejuízos, além de materiais, são políticos.
Essa é, pois, a nossa grande preocupação, que apresentamos,
neste momento, fazendo coro com todos aqueles que me
antecederam.

- Sem revisão do orador.)
374g REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso proferido em 5/5/93 pelo
Deputado Wanderley Ávila

O Deputado Wanderley Avila - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostaríamos de, neste momento, manifestar o nosso
parecer favorável ao Requerimento ng 4.123/93. do Deputado
Antônio Carlos Pereira. Na oportunidade, quero, em nome da
Bancada do PSDB, prestar esclarecimentos com relação á
notícia veiculada pela imprensa de que o Juiz Federal
Antônio Carlos Martins Melo teria mandado abrir inquérito
para processar o Ministro das Minas e Energia- Essa notícia
é uma inverdade. O Ministro das Minas e Energia. Deputado
Federal Paulino Cícero, é uma das pessoas mais honestas e
probas que compõem aquele Ministério, dando brilhantismo à
equipe do Governo Federal . Â nossa bancada não pode
concordar com a noticia veiculada e presta os devidos
esclarecimentos. (- Lê:)

"Nota de Esclarecimento-
0 juiz federal Antônio Carlos Martins Melo, da 4a vara de
Campina Grande, na Paraíba, não mandou processar o ministro
de Minas e Energia pela publicação das portarias ngs 118 e
123 que davam concessão de lavra à Mineração do Nordeste
Ltda. conforme noticiário da imprensa.
Os órgãos técnicos do Ministério de Minas e Energia
recomendaram a outorga das portarias com base em
interpretação de decisão do Tribunal Regional Federal da 5
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Região, sustando, em parte, decisões do juiz da 4 vara
federal de Campina Grande.
Posteriormente, o meritíssimo juiz daquela vara, em
interpretação diferente, determinou que fosse tornada sem
efeito a cessão dos direitos minerárlos da CDRM para a
Mineração do Nordeste Ltda.
Esta determinação, adotada pelo juiz federal em 19 de abril
de 1993, somente foi recebida pelo DNPM em 28 de abril de
1993. As portarias de concessão de lavra foram publicadas no
dia 02 de abril de 1993, ou seja, dezessete dias antes da
decisão judicial e vinte e dois dias antes de recebida pelo
MME. Fica evidente, portanto, que não havia no Ministério de
Minas e Energia, à época da publicação das portarias,
nenhuma determinação judicial em contrário
Recebida a determinação judicial, o Ministério de Minas e
Energia fez o que lhe cabia, cancelando, por prejudicadas,
as portarias de lavra, em ato de revisão administrativa de
praxe.

- Publicado de acordo com o texto original.)
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Belo Horizonte, quinta-feira. 20 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 3819 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE MAIO DE 1993

Presidência dos Deputados José Militão e Baldonedo Napoleão
SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Interrupção da reunião e sua transformação em especial -
Suspensão e reabertura dos trabalhos ordinários;
inexistência de 'quorum" - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -

Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cõssimo Freitas - Dilzon Meio
- 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 -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Leandro
- José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila - Wilson Pires-
0 Sr. Presidente (Deputado José Mi1tão) - 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.4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Atas
- O Deputado Bené Guedes, 30-Secretário, nas funções de 2g-

Secretário, procede à leitura das atas das três reuniões
anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Interrupção da Reunião e sua Transformação em Especial
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Presidência interrompe, neste momento, os trabalhos
ordinários para, nos termos do lo do art. 23 do Regimento
Interno, destinar a ia parte desta reunião á comemoração do
Dia Nacional de Luta AntimanicomiaL Assim sendo, transforma
neste momento a reunião em especial e a suspende por 5
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minutos, para aguardar a chegada dos convidados. Está
suspensa a reunião.
- A ata da reunião especial destinada à Comemoração do Dia
Nacional de Luta Antimanicomial será publicada em outra
edição.

Suspensão da Reunião
O Sr Presidente (Deputado Baldonedo Napoleão) - Esta
Presidência agradece a todas as autoridades presentes, dá
por encerrada esta solenidade e suspende a reunião por 5
minutos para os cumprimentas. Está suspensa a reunião.

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

Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"
para continuação dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia
19, 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 219 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
Às dez horas do dia quinze de abril de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Eduardo Brás, Paulo Pettersen, Ailton Vilela e
Ant6nio Genaro, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brás,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Genaro que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente esclarece que a reunião se destina a indicar, nos
termos do art. SQ da Resolução ng 5.117/92, os
representantes desta comissão para participarem das
audiências públicas regionais nas macrorregiões do Estado
e a apreciar o Requerimento ng 4.119/93, do Deputado
Wanderley Ávila, que pleiteia o fornecimento de Padrão de
Entrada Simplificada - PES - aos Municipios de Lassance e
Pirapora. Em seguida, o Presidente faz a leitura do
cronograma das audiências públicas e passa a palavra aos
parlamentares para que estes se manifestem pelas regiões nas
quais têm interesse em representar esta comissão, O Deputado
Âilton Vilela pleiteia sua indicação para representante na
Região III - Sul de Minas. Com a palavra, o Deputado Paulo
Pettersen indaga do Presidente se a comissão dispõe de uma
relação das macrorregiões com os municípios que compõem cada
uma delas, O Presidente responde afirmativamente, determina
á assessoria que providencie cópias da referida relação de
municípios, decide suspender esta fase da reunião, a das
indicações dos representantes da comissão para participarem
das audiências regionais, até as 151h30min, e passa á
discussão e à votação de proposições que dispensam a apre-
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ciação do Plenário da Assembléia. O Presidente indaga do
Deputado Ailton Vilela se está em condições de apresentar
parecer sobre o Requerimento no 4.119/93. Neste momento,
comparece o Deputado José Maria Pinto, que, na qualidade de
Relator, profere parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do referido requerimento. Submetido a votação, é o
parecer aprovado. Logo após, o Presidente suspende a reunião
até as lShSOmin. Neste horário comparecem os Deputados
Eduardo Brás, José Maria Pinto e Paulo Pettersen. Com a
palavra, o Deputado Paulo Pettersen postula a indicação de
seu nome para representante desta comissão nas audiências
públicas nas Regiões 1 - Metalúrgica e Campos das Vertentes;
VII - Jequitinhonha; e VI - Noroeste. Com a palavra, o
Deputado José Maria Pinto comunica o seu Interesse pelas
Regiões VIII - Rio Doce, e II - Zona da Mata O Presidente
informa que, na ausência dos demais membros da comissão, faz
as seguintes indicações: Região vri - Jequitinhonha: Depu-
tados Paulo Pettersen e Roberto Luiz Soares; Região VIII -
Rio Doce: Deputados José Maria Pinto e Antônio Genaro;
Região VI - Noroeste: Deputados Paulo Pettersen e Miguel
Barbosa; Região II - Zona da Mata: Deputados Roberto Luiz
Soares e José Maria Pinto; Região V - Alto São Francisco:
Deputados Miguel Barbosa e José Bonifácio; Região III - Sul
de Minas: Deputados Ailton Vilela e Eduardo Brás; Região IV
- Triângulo e Alto Paranaiba: Deputados Miguel Barbosa e
Elisa Alves; Região 1 - Metalúrgica e Campo das Vertentes:
Deputado Paulo Pettersen e Eduardo Brás. 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, 18 de maio de 1993.
Aílton Vilela, Presidente - Roberto Luiz Soares - Elisa

Alves.
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às dez horas e trinta minutos do dia onze de maio de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Elisa Alves e Gilmar
Machado, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Cõssimo Freitas, declara
aberta a reunião e solicita à Deputada Elisa Alves que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. A
Presidência informa que foi encaminhada a esta comissão a
seguinte correspondência: oficio da Câmara Municipal de
Poços de Caldas, referente a manifestação de apoio ao
magistério mineiro; oficio da Federação de Pais e Mestres de
Minas Gerais, no qual consta uma cópia de ação de mandado de
segurança contra o Governo do Estado de Minas Gerais,
motivada pela paralisação da rede estadual de ensino;
abaixo-assinado de pais e alunos em que solicitam o apoio
dos parlamentares às reivindicações dos professores; e
oficio do Deputado Neif Jabur, encaminhando cópia de
pronunciamento proferido por ele na Câmara Federal, relativo
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às reivindicações salariais do funcionalismo público
mineiro, 0 Presidente distribui proposições aos Relatores e
passa à 2a parte da reunião, com a discussão e votação de
parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Ambrósio Pinto. Relator do Projeto de
Lei nQ 1.034/92, emite parecer pela aprovação do projeto, no
lg turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. A seguir, passa-se á discussão e á votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. São
discutidos, cada um por sua vez, os Projetos de Lei ns
384/91 e 1.141/92 (este, na forma do vencido no ig turno),
no 2Q turno, com pareceres favoráveis do Relator, Deputado
Ambrôsio Pinto; 940, 971, 1.140, 1.164 e 1.194/92, no 2
turno, e 1.177/92, no lQ turno, com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Francisco Ramalho; 1.155/92, no 2Q turno;
1.168/92 e 1.137/93, no lg turno, com pareceres favoráveis
da Relatora, Deputada Elisa Alves; 1.160 e 1.183/92, no 2g
turno; 1.169 e 1.209/92, no lQ turno, com pareceres
favoráveis do Relator, Deputado Gilmar Machado. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os projetos aprovados, O
Presidente submete a votação os Requerimentos ngs 3.846,
4.142 e 4.148/93, com pareceres favoráveis emitidos pelo
Relator, Gilmar Machado. São aprovados os requerimentos. A
Presidência coloca em discussão e votação o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nQ 207/91, que é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos Deputados, convoca-os para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Elisa Alves - Francisco
Ramalho - Gilmar Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.150/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem ng 332/93, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em epigrafe, que
autoriza a reversão de imóvel que menciona.
Na forma regimental, a matéria foi distribuída a esta

comissão, para receber parecer preliminar de
constitucionalidade, nos termos do art. 103, V, a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer a reversão de um imóvel de propriedade do
Estado, havido por desapropriação do cidadão Luiz Pereira
Lima.
Trata-se de um terreno com área de 270m2 e respectiva

benfeitoria, parte remanescente do lote 11 do quarteirão 50
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da ex-Colônia Carlos Prates, situado na Rua Santa Quitéria,
397, em Belo Horizonte, que, nos termos do art. 2g do
projeto, será oferecido ao ex-proprietário, que devolverá a
quantia por ele recebida na desapropriação, propor-
cionalmente ao terreno e à benfeitoria remanescentes, com
correção monetária.
Analisando-se os aspectos jurídico-constitucionais
pertinentes à matéria, observamos que esta atende aos
preceitos constitucionais vigentes, notadamente o art. 18,
"caput", da Constituição Estadual, que exige autorização
legislativa para os casos de alienação de bens imóveis
públicos.
Impõe-se ressaltar a providência inserida no texto da
proposição, com o objetivo de oferecer ao antigo
proprietário a parte do terreno expropriado que já não
interessa ao Estado, o que tem fundamento no direito de
preferência, previsto no art. 150 do Código Civil, "in
verbis";
"Art. 150 - A União, o Estado, ou o Município, oferecerá

ao ex-proprietário o imóvel desapropriado, pelo preço por
que o foi, caso não tenha o destino, para que se
desapropriar,-.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.150/93.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira - Maria José Haueisen -
Clêuber Carneiro.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.259/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado !brahim Jacob,
tem o propósito de regulamentar o art. 146, IX, "d', da
Constituição do Estado e de definir a não-incidência do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias - ICMS - sobre
encargo financeiro incorporado ao valor de operação de venda
a prazo, realizada mediante sistema de crediário,
diretamente a consumidor final.
Publicado em 13/3/93, veio o projeto a esta comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art.
103. IV, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais encontra-se
impossibilitado de apreciar o projeto em tela, uma vez que
a eficácia da matéria contida na alínea "d' do inciso IX do
art. 146 da Constituição mineira encontra-se suspensa, por
força de liminar concedida pelo STF, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade ng 84.
Com efeito, há de se considerar o enfoque dado ao
mencionado inciso que trata da não-incidência tributária,
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com a conseqüente redução da base de cálculo do imposto para
as hipóteses de venda a prestação.
Procedimento dessa natureza, contudo, segundo disposto no
art. 155, 2Q, XII, ogfl, da Carta da República, só pode ser
adotado mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, conjuntamente.
O art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias do diploma antes citado, no seu 8g, é
cristalino ao atribuir competência ao CONFAZ, órgão que
congrega os Estados e o Distrito Federal, para dispor sobre
o tema à luz da Lei Complementar ng 24, de 7/1/75, já que a
norma mencionada no art. 155, 1, "b" do Diploma Federal,
regulamentando a matéria, ainda não foi editada.
Em que pese ao interesse do parlamentar por uma solução
definitiva do problema relativo à incidência tributária
sobre os encargos financeiros incorporados ao valor de
operação de venda a prazo, mister se faz aguardar o
pronunciamento definitivo do STF, que, em breve, deverá
manifestar-se sobre o mérito da referida argüição de incons-
titucional Idade.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela injuridicidade e pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.259/93.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Antônio Pinheiro - Clêuber Carneiro - Maria José Haueisen -
Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.278/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Roberto Luiz
Soares, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar
terreno de propriedade do Estado ao Municiplo de Soledade de
Minas.
Publicada em 25/3/93, vem a proposição a esta comissão para
o devido parecer, nos termos do art. 103, IV, 'a" do
Regimento Interno.

Fundamentação
Visa o projeto autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Soledade de Minas terreno de propriedade do
Estado, com área de 1.375m2, situado naquele município, na
Rua Maria Francisca de Carvalho, confrontado, pela direita,
com terrenos de propriedade de Sebastião Nogueira Braga;
pela esquerda, com terrenos de propriedade de Teodomiro
Barros Costa; pelos fundos, com a Mitra Diocesana; e, pela
frente, com a Rua Maria Francisca de Carvalho, conforme es-
critura pública e demais documentos que instruem o feito.
A matéria sob análise é regida pelo art. 62. inciso XXXIV,

da Constituição do Estado.
Todavia, urge alterar a redação do art. lg do projeto, seja
para proporcionar-lhe adequação à escritura pública, seja
também para adequá-lo ao rigor da técnica legislativa.

Conclusão
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Ante o exposto e pelo que consta no proceso, concluímos
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei no 1.278/93, com a Emenda ng
1, abaixo transcrita.

EMENDA NQ 1
O art. lg do projeto passa a ter a seguinte redação:
« Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Soledade de Minas terreno de propriedade do
Estado, sem ônus para este, com área de 1.375m2 (mil
trezentos e setenta e cinco metros quadrados), situado
naquele município, na Rua Maria Francisca de Carvalho,
confrontado, pela direita, com terreno de propriedade de
Sebastião Nogueira Braga; pela esquerda, com terreno de
propriedade de Teodomiro Barros Costa; pelos fundos, com a
Mitra Diocesana, e, pela frente, com a Rua Maria Francisca
de Carvalho, conforme escritura pública de doação lavrada
pelo Cartório de Paz e Notas de Soledade de Minas, em 19 de
agosto de 1961, transcrita no Registro Geral de Imóveis da
Comarca de Carmo de Minas, sob o ng 6.498, fls. 97, do livro
3-H, em 22 de agosto de 1961.'.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende - Célïo de Oliveira - Maria José Haueisen -
Cléuber Carneiro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.284/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei
em epígrafe pretende criar linha de transporte coletivo
rodoviário entre Cataguases e Ouro Preto.
Publicada no 'Diário do Legislativo" do dia 25/3/93, a
proposição foi encaminhada a esta comissão, para exame
preliminar, atendendo ao disposto no art. 195, c/c o art.
103, V, 'a" • do Regimento Interno.

Fundamentação
A expressão 'poder público" tem o sentido bem amplo e

compreende a União, os Estados membros, o Distrito Federal e
os municípios, bem como os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário. A competência da União está prevista no art. 21
da Constituição Federal, reservando-se aos Estados federados
as competências que não lhes sejam vedadas pela mencionada
Lei Fundamental
A Carta Política mineira de 1989 estabelece, em seu art.
10, IX, a competência do Estado para explorar diretamente,
ou mediante concessão, os serviços de transporte rodoviário
estadual de passageiros. Como a criação de linha de
transporte coletivo de que se cogita envolve pelo menos dois
municípios, não resta dúvida de que a matéria extrapola a
órbita do interesse local, incidindo sobre a esfera do in-
teresse estadual, que, no caso, deve prevalecer sobre o
interesse municipal ou local. Como conseqüência, apenas o
Estado poderia criar a pretendida linha de transporte.
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Entretanto, há que se levar em consideração que a
proposição em exame contraria o principio constitucional da
separação dos Poderes, postulado este muito bem
sistematizado pela genialidade de Montesquieu, que muito se
preocupou com a Interferência de um Poder na atividade do
outro.
O Poder Executivo detém a primazia da prestação de serviços
públicos e, normalmente, ele o faz por intermédio de atos
administrativos ou por meio de fatos materiais, como é o
caso da construção de uma ponte ou de uma escola pública.
Ora, o serviço de transporte coletivo intermunicipal pode
ser considerado serviço público de caráter essencial, com
fundamento no art. 30, V, da Constituição da República.
Ademais, a criação de linha de transporte é matéria relacio-
nada com a atividade do Poder Executivo, não sendo
necessária uma lei em sentido formal e material para a sua
concretização-
Se a matéria é de natureza administrativa, ou seja,
pertinente á atuação do Poder Executivo por Implicar
prestação de serviço público, não cabe a membro deste Poder
Legislativo invadir seara alheia, sob pena de contrariar o
já mencionado principio da separação dos Poderes. Nesse
ponto, é oportuno salientar que a Carta mineira, em seu art.
90, XIV, preceitua que compete privativamente ao Governador
do Estado dispor, na forma da lei, sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo A criação de linha de
transporte coletivo intermunicipal enquadra-se perfeitamente
no dispositivo em apreço, o que já é suficiente para afastar
a interferência do Legislativo em matéria análoga.
O vicio apontado acima macula o projeto sob comento e

compromete sua normal tramitação nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade,
pela ilegalidade e pela injuridicidade do Projeto de Lei n
1.284/93.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Maria José Haueisen.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.340/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus, o Projeto de Lei
no 1.340/93 objetiva declarar de utilidade pública a
entidade Planejamento Familiar, Assistência e Combate ao
Câncer - PLANFAC -, com sede no Município de Rio Piracicaba.
Publicado em 16/4/93, vem o projeto a esta comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Planejamento Familiar, Assistência e Combate ao Câncer -
PLANFAC -' entidade que se pretende declarar de utilidade
pública, preenche os requisitas estabelecidos pela Lei nQ
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5.830, de 1971, que regula a matéria, c/c o art. 178, SQ.
1 e II, do Regimento Interno.
A referida instituição é pessoa jurídica, funciona há mais
de dois anos, e os membros de sua diretoria são pessoas
idôneas, que nada recebem pelos cargos que exercem.
Entretanto, torna-se necessário corrigir a denominação da

entidade, o que fazemos por meio dê emenda-
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
1.340/93, com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação;
"Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Pla-

nejamento Familiar, Assistência e Combate ao Câncer -
PLANFAC -, com sede no Município de Rio Piracicaba.".
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro - Antônio Pinheiro -
Maria José Haueisen.

PARECER PARA O 1 g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.341/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.341/93, do Deputado Cóssimo Freitas,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores de Ponte Nova, com sede no Município de Jacui.
Publicado em 16/4/93, vem o projeto a esta comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, 1,
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 e funciona há mais de dois anos,
sendo sua diretoria 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 nQ
1.341/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -
Clêuber Carneiro - Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro -
Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.342/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de iniciativa do Deputado
Cõssimo Freitas, objetiva declarar de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Perobas, com
sede no Municipio de Jacui.
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Publicado em 16/4/93, vem o projeto a esta comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulamentada pela Lei flQ
5.830. de 1971, que contém os requisitos indispensáveis à
declaração de utilidade pública de entidades, e atende a
todas as exigências da referida lei, como comprova a
documentação anexada ao processo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.342/93.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Geraldo Rezende - Antõnio Pinheiro - Clêuber Carneiro -
Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
P12 1.343/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o Projeto de Lei nQ
1.343/93 objetiva declarar de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia de Guapé, com sede no Município de Guapé.
Publicado em 16/4/93, vem o projeto a esta comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, r,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Santa Casa de Misericórdia de Guapé, entidade que se
pretende declarar de utilidade pública, preenche os
requisitos estabelecidos pela Lei ng 5.830, de 1971, c/c o
art. 178, SQ, 1 e II, do Regimento Interno.
A referida instituição é uma entidade de personalidade
jurídica e funciona há mais de dois anos, sendo os membros
de sua diretoria pessoas idôneas, que nada recebem pelos
cargos que exercem.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.343/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Clêuber Carneiro - Maria José Haueisen - Antônio Pinheiro
- Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.344193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Cóssimo Freitas, pretende declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carmo do Rio
Claro - APAE -, com sede nesse municipio.
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Publicada em 16/4/93, vem a matéria a esta comissão para
exame preliminar, conforme determina o art. 195, c/c o art.
104, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
Â Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carmo do
Rio Claro - APÂE - é uma entidade de personalidade jurídica
e funciona há mais de dois anos, sendo sua diretoria
composta de pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício dos cargos que ocupam.
Sendo assim, não há impedimento de ordem legal á aprovação

da matéria.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela constitucioriali-dade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei flQ
1.344/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende -
Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.349193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.349/93, do Deputado Reinaldo Lima,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Remo
Atlético Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 17/4/93, veio o referido projeto a esta
comissão para exame preliminar, conforme determina o art.
195, c/c o art. 104, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em Questão é uma associação civil sem fins
lucrativos, que funciona regularmente há mais de dois anos.
Sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que nada
percebem pelo exercicio dos cargos que ocupam.
Dessa forma, todos os requisitos legais para a concessão do
titulo declaratório de utilidade pública estão corretamente
atendidos. Nada há, pois, que obste a normal tramitação do
projeto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei flQ
1.349/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -
Clêuber Carneiro - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira -
Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.359/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o Projeto de Lei ng
1.359/93 tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Beneméritos e Amigos dos Municípios Mineiros
- ASBAM -, com sede nesta Capital.
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Publicada em 29/4/93, vem a proposição a esta comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende declarar de utilidade públi-ca
tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelos cargos que exercem, estando em
consonância com a Lei nQ 5.830, de 1971. O atendimento a
tais requisitos é comprovado pela documentação juntada ao
processo.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela cons-
titucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.359/93, na forma proposta.
Sala das Comissões. 18 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende -
Maria José Haueisen.
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Belo Horizonte. sexta-feira, 21 de maio de 1993

ATA

ATA DA 382a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE MAIO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ig PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem ng 351/93 (Projeto de Lei flQ
1.400/93), do Governador do Estado - Oficio ng 34/93, do
Procurador-Geral de Justiça - Ofícios diversos -
Apresentação de Proposições; Projetos de Lei do ng 1.401 ao
1.406/93 - Requerimentos do ng 4.315 ao 4.329/93 -
Requerimentos da Deputada Maria Elvira e dos Deputados
Elmiro Nascimento, Anderson Adauto (19) e Amilcar Padovani -
Comunicações: Comunicações da Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar o envolvimento de policiais ligados à
Sa Delegacia Regional de Policia de Governador Valadares na
formação de quadrilha destinada a práticas criminosas e dos
Deputados Agostinho Patrus, Líder do BRO (7), José Militão,
Tarcísio Henriques, Jaime Martins, Simão Pedro Toledo,
Roberto Amaral e Márcio Miranda (5) - Oradores Inscritos;
Discursos dos Deputados Roberto Amara), Simão Pedro Toledo,
José Leandro, Ronaldo Vasconcellos e Antônio Pinheiro - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Decisão da Presidência -
Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação
de pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução ng 1.312/92; aprovação - Requerimentos:
Requerimento da Deputada Maria Elvira; deferimento -
Requerimentos dos Deputados Elmiro Nascimento e Anderson
Adauto; encaminhamento ao Departamento de Comissões -
Requerimento do Deputado Amilcar Padovani; aprovação - 2?
Fase: Discussão e votação de proposições: Discussão, no lg
turno, do Projeto de Lei Complementar ng 23/92; apresentação
da Emenda ng 20; encerramento da discussão; envio do
projeto, com a emenda, à Comissão de Administração Pública -
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei nQ 859/92;
aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêrnolo

Aloise - Elmo Braz - 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 Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João Marques -
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Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio
- 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 Vasconcel los
- Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila
- 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. 2p-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, 1Q-Secretário "ad hoc°, lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 351/93'

Belo Horizonte, 18 de maio de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e, por seu
intermédio, ao exame e deliberação da Egrégia Assembléia
Legislativa, o anexo Projeto de Lei que reorganiza a
Fundação TV Minas - Cultural e Educativa, estabelece níveis
de vencimentos e dá outras providências.
A presente iniciativa, em linhas gerais, busca atender às
atuais necessidades da Fundação TV Minas, dotando-a, como
entidade de direito público, de estrutura orgânica que lhe
possibilite o cumprimento de suas finalidades culturais e
educativas.
Os cargos que ora se pretende criar são os indispensáveis a
satisfazerem à nova organização da Fundação e á
operacionalização de suas atividades, conferindo-lhes o
Projeto de Lei valores de vencimentos compatíveis com o
sistema e a política de remuneração adotados para a
Administração Direta, autárquica e fundaclonal
De outro lado, cuida a Proposta de instituir, segundo os
seus artigos 28 e seguintes, ajuda de representação para
servidores ocupantes de certas classes de cargos da Fundação
Clóvis Salgado, como indicadas no texto, mediante a qual se
lhes propiciará recursos para aquisição e manutenção de seus
instrumentos de trabalho.
Solicitando que o Projeto de Lei seja apreciado sob o
regime de urgência a que se refere o artigo 69 da
Constituição do Estado, sirvo-me da oportunidade para
renovar a Vossa Excelência os protestos de meu elevado
apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Ng 1.400193"
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Reorganiza a Fundação TV Minas - Cultural e Educativa,
estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências.

CAPÍTULO 1
Disposições Preliminares

Art. lg - A Fundação TV Minas-Cultural e Educativa, com
personalidade jurídica de direito público, prazo de duração
indeterminado, sede e foro nesta Capital, vincula-se à
Secretaria de Estado da Cultura
Parágrafo único - No texto desta Lei, as expressões TV

Minas ou Fundação se equivalem como denominação da entidade.
Art. 2 - A TV Minas é uma fundação pública, sem fins
lucrativos, com autonomia administrativa e financeira,
isenta de tributação estadual e possui os privilégios legais
atribuídos às entidades de utilidade pública.

CAPÍTULO TI
Da Finalidade e da Competência

Art. 3g - A Fundação tem por finalidade promover atividades
educativas e culturais por meio de televisão, sem finalidade
comercial.
Art. 4Q - Para cumprir sua finalidade, compete à Fundação:

- operar e administrar emissora de televisão, com
observância das exigências da legislação federal para
concessionária de televisão:
II - produzir e distribuir material audiovisual, bem como

difundir programas educativos, culturais, esportivos,
sociais e artísticos, que objetivem também o processo de
integração informativa, cultural, educativa, econômica,
social e administrativa do Estado;
ITt - articular suas atividades com as dos centros

universitários de âmbito estadual, nacional e internacional,
e com os dos diversos setores administrativos do Estado e de
outros segmentos da sociedade, bem como manter intercâmbio
com os outros sistemas de televisão educativa;
IV - incentivar e promover, mediante convénio, acordo ou

contrato, a ampliação de seus objetivos, por meio de
emissora pública ou privada entrosada no sistema nacional ou
internacional de televisão, a colaborar com as demais
emissoras na esfera de interesse comum, relacionadas com a
educação e a cultura;
V - difundir a política a ser desenvolvida nas áreas
cultural, educativa, econômica e social, esportiva e
administrativa dos órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual e de outros segmentos sociais;
VI - planejar a realização de eventos envolvendo estudo,
pesquisa e programação nas áreas mencionadas no inciso
anterior, que com elas se relacionem;
VII - contribuir para preservar a memória cultural popular

ou erudita de Minas, por meio de gravação, inclusão de suas
manifestações na programação e posterior arquivamento,
visando à instituição, no Estado, de Museu da Imprensa e do
Som;
VIII - produzir peças de vídeo para veiculação ou
utilização em reuniões comunitárias, seminários, campanhas e
outras atividades afins, por meio de venda ou empréstimo de
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cópia em videocassete ou por outro processo de registro
audiovisual
IX - estender a capacidade técnica da Fundação à prestação

de serviços a setores do Estado e da comunidade para a
produção de programas e gravação de video de seu interesse,
como a promoção de projetos e outras atividades.
Art. Sg - E vedado à Fundação utilizar, sob qualquer forma.
a transmissão de televisão cultural ou educativa para fins
politico-partidários e divulgação de idéias que incentivem
preconceitos de raça, classe ou religião.

CAPÍTULO III
Da Estrutura Orgânica

Art. 6 - A TV Minas tem a seguinte estrutura orgânica:
- Unidade Colegiada:

a) Conselho Curador;
II - Direção Superior:
a) Presidência;
III - Unidades Administrativas:
a) Assessoria Juridica;
b) Assessoria de Comunicação Social
c) Assessoria de Promoção de Eventos e Captação de Re-

cursos;
d) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
e) Auditoria;
f) Diretoria de Programação e Produção:
f.a) Divisão de Produção;
f.l.l) Seção de Programas Institucionais e Governamentais;
f.1.2) Seção de Programas Culturais e Educativos;
f.2) Divisão de Programação;
f.3) Seção de Arte e Cenografia;
g) Diretoria de Jornalismo:
g.l) Divisão de Programas Jornal isticos;
g.2) Divisão de Telejornalismo:
g.2.1) Seção de Reportagens e Operações Jornalísticas;
g.2.2) Seção de Produção Telejornalística;
h) Diretoria Técnica:
h.1) Divisão de Operações:
h.1.1) Seção de Operações Internas;
h.1.2) Seção de Operações Externas;
h.1.3) Seção de Operações do Transmissor;
h.2) Divisão de Manutenção e Instalação:
h.2.1) Seção de Manutenção Elétrica;
h2.2) Seção de Manutenção Eletrônica;
1h.2.3) Seção de Manutenção de Rádio Freqüéncia;
i) Diretoria de Administração Financeira:
ii) Divisão de Controladoria:
i.1.1) Seção de Contabilidade;
i.l.2) Seção de Tesouraria:
i.2) Divisão de Administração de Recursos Humanos:
i.2.1) Seção de Pessoal;
i.2.2) Seção de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
i.3) Divisão de Serviços Administrativos:
i.3.1) Seção de Serviços;
i.3.2) Seção de Almoxarifado e Patrimônio.
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Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas no artigo serão estabelecidas no
Estatuto da Fundação, a ser aprovado em Decreto.

Seção 1
Do Conselho Curador

Art. 7g - Ao Conselho Curador, órgão de deliberação e
controle das atividades da Fundação, compete:

- definir a política geral da Fundação, tendo em vista
seus objetivos e áreas de atividades;
II - deliberar sobre o plano de ação e o orçamento para o

exercício subseqüente e eventuais modificações;
III - deliberar sobre a prestação de contas anual da

Fundação;
IV - propor ao Governador do Estado alterações no estatuto

da Fundação;
V - deliberar e autorizar, na área de sua competência, a
alienação, oneração, arrendamento e cessão de uso de bem
imóvel da Fundação;
VI - eleger, dentre seus membros, seu Vice-Presidente;
VII - representar ao Governador de Estado em caso de
irregularidade verificada na Fundação, indicando, se for o
caso, as medidas corretivas nos limites de sua competência
legal;
VIII - elaborar o seu regimento interno.
Art. 8g - O Conselho Curador da TV Minas tem a seguinte

composição;
- Secretário de Estado da Cultura, que será seu

Presidente;
II - 01 (um) representante e seu respectivo suplente
indicados pela Secretaria de Estado da Educação;
III - 01 (um) representante e seu respectivo suplente
indicados pela Secretaria de Estado de Comunicação Social;
IV - 01 (um) representante e seu respectivo suplente
indicados pela Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG;
V - 03 (três) membros e seus respectivos suplentes de livre
escolha do Governador do Estado

lg - Os membros do Conselho Curador e seus respectivos
suplentes serão designados pelo Governador do Estado,
escolhidos ou indicados, na forma dos incisos deste artigo,
dentre cidadãos de elevada reputação e identificados com as
atividades educacionais e culturais.

- O mandato dos membros do Conselho Curador é de 3
(três) anos, permitida a sua recondução por igual período.
Art. 9 - O Conselho Curador reunir-se-á, ordinariamente, 1
(uma) vez em cada 3 (três) meses e, extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presidente ou por solicitação da
maioria de seus membros, na forma em que dispuser o seu
regimento.
Art. 10 - O Presidente do Conselho Curador será
substituído, em sua ausência ou impedimento, pelo Vice-
Presidente, e este por um de seus membros, na ordem de
antiguidade na função, ou, em caso de igualdade nesta, pele
de mais idade.
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Art. 11 - O Presidente daFundação participará das reuniões
do Conselho Curador e terá direito ao voto de qualidade.
Art. 12 - As disposições relativas ao funcionamento do
Conselho Curador da TV Minas serão fixadas em regimento
interno, aprovado por seus membros.

Seção II
Da Diretoria e da Presidência

Art. 13 - A TV Minas será administrada por uma Diretoria
composta de 1 (um) presidente e 4 (quatro) diretores, de
livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado.
Art. 14 - Compete ao Presidente da Fundação:
- administrar a Fundação, praticando todos os atos de

gestão necessários, e exercer a coordenação de suas
atividades, bem como zelar pelo cumprimento de seus
objetivos;
Ir - representar a Fundação, ativa ou passivamente, em

juízo ou fora dele;
III - celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes, com
instituições públicas ou privadas, relacionados com os
interesses da Fundação e cientificar o Conselho Curador da
realização dos mesmos;
IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
V - prestar ao Conselho Curador as informações que lhe
forem solicitadas e as que julgar convenientes;
VI - submeter à aprovação do Conselho Curador o regimento
interno da Fundação e suas alterações;
VII - encaminhar, após a aprovação do Conselho Curador, a
prestação de contas anual ao Tribunal de Contas do Estado;
VIII - cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias e as
deliberações do Conselho Curador, bem como a legislação
pertinente á Fundações e ás determinações do Poder Público,
relativamente à fiscalização institucional;
IX - baixar portarias e outros atos no limite de sua

competência.
CAPÍTULO IV

Do Património e da Receita
Art. 15 - O patrimônio da Fundação é constituido de:

- bens e direitos pertencentes à TV Minas e os que a ela
se incorporarem;
II - doação, legado, auxilio ou outros benefícios

provenientes do Estado e de pessoa
 

físicas ou jurídicas,
nacionais ou estrangeiras;
iii - bens e direitos resultantes das aplicações

patrimoniais que realizar com as rendas previstas nesta Lei-
Art. 16 - Constituem receitas da Fundação:
- dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do

Estado;
II - auxilio financeiro, doação, legado contribuição ou

subvenção, que lhe venha a ser destinado;
III - recurso proveniente de convênio, contrato ou acordo:
IV - renda de qualquer origem, resultante de suas

atividades, de cessão ou locação de bem móvel, imóvel, ou de
qualquer fundo instituído por lei;
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V - recurso extraordinário proveniente de delegação ou
representação que lhe venha a ser atribuída;
VI - renda resultante da prestação de serviços;
VII - juros, dividendos e créditos adicionais;
VIII - saldo do exercício anterior;
IX - renda de qualquer outra procedência.
Art. 17 - Os recursos patrimoniais e financeiros da
Fundação serrão utilizados, exclusivamente, para a
consecução dos seus objetivos.
Art. 18 - Extinguindo-se a Fundação, seus bens e direitos
serão revertidos ao patrimônio do Estado, salvo se lei
especial prescrever destinação diferente.

CAPÍTULO V
Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 19 - O regime financeiro da Fundação coincidirá com o
ano civil.
Art. 20 - O orçamento da Fundação é uno e anual e
compreenderá todas as receitas, despesas e investimentos
dispostos por programa-
Art. 21 - A prestação de contas da TV Minas deverá conter
todos os elementos exigidos pela legislação em vigor-
Art. 22 - A Fundação submeterá, anualmente, ao Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais o balanço financeiro de
suas atividades, para exame da legitimação de aplicação dos
recursos.

CAPÍTULO VI
Do Pessoal

Art. 23 - O regime jurídico dos servidores da TV Minas é o
que se refere o parágrafo único do artigo lo da Lei ng
10.254. de 20 de julho de 1990.
Parágrafo único - A jornada de trabalho dos servidores da

Fundação é de 8 (oito) horas diárias.
CAPITULO VII
Dos Cargos

Art. 24 - O Anexo XVIII da Lei ng 10.623, de 15 de janeiro
de 1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta Lei.
Art. 25 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão, os cargos constantes do Anexo II desta Lei,
destinadas ao atendimento da estrutura intermediária da TV
Minas.

lg - O vencimento dos cargos criados neste artigo é
calculado de acordo com o disposto no artigo 3g da Lei ng
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo II, com vigência a
partir de lg de janeiro de 1993.
6 2g - O servidor ocupante de cargo de provimento em

comissão poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou
da função pública, acrescida de 20% (vinte por cento)
incidente sobre o vencimento básico do cargo em comissão-
Art. 25 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Fundação,
os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo III
desta Lei, destinados à implantação e consolidação de sua
estrutura orgânica.
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Art. 27 - Os valores dos vencimentos dos servidores da
Fundação são os constantes do Anexo IV desta Lei, com
vigência a partir de lg de janeiro de 1993, estando neles
incorporados a Gratificação de Apoio ao Executivo.
Instituída no artigo Sg da Lei ng 10.364, de 27 de dezembro
de 1990, e o índice de reajustamento de janeiro de 1993, nos
termos do artigo 17 da Lei ng 11.091, de 4 de maio de 1993.
Art. 28 - Os servidores da Fundação Clóvis Salgado das

classes de cargos de Músico, Bailarino e Corista perceberão
ajuda de representação para aquisição de maquiagem,
manutenção dos instrumentos musicais e da qualidade de roupa
artística.

lQ - A ajuda de representação de que trata o artigo será
de Cr$2.128.288,64; Cr$1.596.171,48 e Cr$266.028,58 para as
classes de cargos de Músico, Bailarino e Corista,
respectivamente, com vigência a partir de lg de janeiro de
1993.
f 2Q - Os valores previstos no parágrafo anterior serão

corrigidos trimestralmente com base na variação da UPFMG.
SQ - Aos servidores em gozo de férias regulamentares,

férias-prêmio ou em licença a qualquer título não será
devida a ajuda de representação a que se refere o artigo.
Art. 29 - Fica assegurada ao servidor designado para a
coordenação de atividades técnicas ou administrativas,
enquanto perdurar a designação, a percepção de gratificação
correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento
auferido em virtude do cargo efetivo ou da função pública de
que seja detentor.
Art. 30 - Fica substituido o Anexo II, a que se refere o
artigo 8g da Lei ng 10.936, de 25 c novembro de 1992, pelo
Anexo V desta Lei.
Art. 31 - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de Cr$21.198.097.419,42 (vinte e um bilhões, cento
e noventa e oito milhões, noventa e sete mil, quatrocentos e
dezenove cruzeiros e quarenta e dois centavos), observado o
disposto no artigo 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 32 - Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 33 - Revogam-se as disposições em contrário-
- 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. 220, do Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
- Os anexos mencionados foram publicados na edição do

'Diário do Legislativo' de 21/6/93.)
OFtCIOS

Ng 34/93, do Sr. Casteliar Modesto Guimarães Filho,
Procurador-Geral de Justiça, informando que o Or. Márcio
Luiz Chila Freyesleben, Promotor de Justiça do Estado de
Minas Gerais, está autorizado a comparecer a esta
Assembléia, com o objetivo de prestar informações à CPI que
apura o envolvimento de policiais civis lotados na 8a
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Delegacia Regional de Policia de Montes Claros. (- Anexe-se
à CPI/8a Delegacia Regional de Policia de Montes Claros.)
Do. Gen.-Bda. Fernando Cardoso, Chefe da Casa Militar da
Presidência da República, agradecendo o apoio dado aos
servidores da Presidência da República que organizaram a
viagem do Presidente da República a Belo Horizonte para
presidir a solenidade de posse da nova diretoria do Centro
de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais.
Do Sr. Luiz Bandeira da Rocha Filho, Subchefe para
Acompanhamento da Casa Civil, informando, em atenção a
requerimento da Deputada Maria Olivia, que a correspondência
enviada a pedido da Deputada (Oficio no 363/93/SOM) foi
encaminhada ao Ministério do Bem-Estar Social para as
providências cabíveis.
Do Sr. José Rezende de Andrade, Secretário da Segurança

Pública, informando que já foi instaurado inquérito policial
para apurar o homicídio de que foi vitima Cêlio Simão da
Silva, em Canápolis, em cujos autos figura como indiciado
Cláudio Bernardes Garcia, contra o qual já foi expedido
mandado de prisão preventiva.
Do Sr. Evandro de Pádua Abreu, Secretário de Estado da Casa
Civil, encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado
Reinaldo Lima (implantação do sistema de bonde moderno para
atender à Região Norte de Belo Horizonte), cópia das
informações prestadas pela Secretaria de Transportes e Obras
Públicas sobre o assunto.
Do Sr. kemil Said Kumaira, Secretário de Assuntos

Municipais, encaminhando cópia dos Convênios ngs 90 e 91/91
e 29/92.
Do Sr. Calebe Giunco, Presidente da Câmara Municipal de
Tupã, solicitando, em decorrência da aprovação unânime de
requerimento do Vereador Florentino Fernandes Carda, o
empenho desta Casa no sentido de que seja extinta a
aplicação da TR como indexador da correção de dividas do
crédito rural e que seja adotada a equivalência - produto,
como consta no último plano econômico editado no dia
24/4/93. (- A Comissão de Agropecuária-)
Do Sr. Joseph Tanous, Presidente da Câmara Muncipal de
Ituiutaba, informando, em atenção a requerimento do Vereador
Darcy Jerônimo da Silva, que aquela Câmara Municipal
hipoteca integral apoio á Proposta de Emenda à Constituição
nQ 15/91. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n
15/91.)
Do Sr. João Batista Dorneles, Presidente da Câmara
Municipal de Ipatinga, encaminhando cópia de requerimento
formulado pela Bancada do PT e aprovado pelo Plenário
daquela Casa Legislativa em 20/4/93.
Da Sra Maria Eugênia Murta Lages, Presidente do IEPHA,
informando, em atenção a requerimento da Comissão de
Educação (providências para atender ás propostas dos Fóruns
Técnicos de Cultura promovidos por esta Assembléia e pela
Secretaria da Cultura), que determinou o exame das
recomendações apresentadas por aquele órgão por ocasião da
realização do Fórum Técnico Patrimônio Cultural e Natural,
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para posterior comunicação a esta Casa. (- À Comissão de
Educação.)
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 1.401/93

Dispõe sobre a contratação dos serviços de Bolsas de
Mercadorias pelos órgãos da administração direta e Indireta
do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os órgãos e as entidades da administração direta

e indireta do Estado poderão contratar os serviços de Bolsas
de Mercadorias para a compra de materiais e equipamentos,
pelo sistema de disputa de preços em pregões, a serem
organizados e administrados especificamente para esta
finalidade.
Art. 2Q - Cada unidade solicitadora enviará á Comissão de
Licitação do órgão a que pertence a especificação do
material ou equipamento e indicará a verba disponivel para a
compra.
Art. 3Q - A comissão referida no artigo anterior incumbirá
observar se a solicitação atende aos requisitos de
qualidade, rendimento e outros a serem previstos em edital e
á indicação do prazo e das condições de pagamento.
Art. 4 - A Comissão de Licitação prevista no art. 45 da
Lei nQ 9.444 Incumbirá promover a racionalização das
solicitações de compra, compatibilizando os pedidos para
determinar as prioridades e agregar, se possível, pedidos
comuns às diversas unidades.
Art. 5 - Aplicar-se-á a todas as operações o disposto no
2Q do art. 22 da lei a que se refere o artigo anterior.
Art. 6 - Caberá á Secretaria de Estado de Recursos Humanos

e Administração e às diversas entidades da administração
Indireta promover a assinatura dos contratos com as Bolsas
interessadas, as quais deverão atender, obrigatoriamente,
aos seguintes requisitos:

- ser entidade civil, de caráter associativo e sem
finalidade lucrativa;
II - estar devidamente registrada na Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais:
III - não possuir nenhuma pendência em suas obrigações

fiscais, trabalhistas e de seguridade social;
IV - dispor de local próprio, devidamente equipado, com a
infra-estrutura dos recursos humanos, materiais e técnicos
necessários à realização de compras públicas em pregão, bem
como de condições para que o público interessado assista aos
pregões;
V - ter, quando da assinatura do contrato, no mínimo 5
(cinco) anos de funcionamento regular, devendo ter
realizado, durante esse período, pregões para entidades ou
pessoas de direito público e privado;
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VI - ter sido reconhecida como entidade de utilidade
pública, pelo menos, em seu município;
VII - estar devidamente registrada na Associação de Bolsas
e de Cereais - ABM - e com sua situação regularizada;
VIII - possuir quadro próprio de corretores, pessoas
físicas e/ou jurídicas, devidamente habilitados.
Art. 7g - O não-cumprimento de qualquer dos registros acima
impossibilitará a assinatura do contrato.
Art. 8 - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração e as diversas entidades da administração
indireta deverão exigir documentação comprobatõria do
cumprimento dos registros acima, bem corno proceder à
vistoria do funcionamento da Bolsa contratada, sob pena de
rescisão contratual e de aplicação das penalidades pre-
vistas.
Art. 9g - A forma de pagamento às Bolsas será definida em
cada contrato em termos de percentuais sobre os valores
efetivamente adquiridos em cada pregão, desde que não sejam
superiores a 1,5% (um e meio por cento).
Art. 10 - Para a realização de compras públicas em pregões,

o órgão solicitante deverá encaminhar à Bolsa, sob protocolo
e por intermédio de sua Comissão de Licitação, as seguintes
informações:
a) descrição detalhada dos bens a serem adquiridos e suas
respectivas quantidades;
b) locais, prazos e critérios de entrega e de recebimento

do objeto da compra;
c) data(s) e forma(s) de pagamento ao(s) fornecedor(es);
d) obrigações a serem cumpridas pelo(s) fornecedor(es);
e) determinação da forma de pregão a ser adotada - se de

viva voz, se de cartela;
f) outras informações necessárias à realização das compras,

as quais deverão constar nos respectivos editais.
Art. 11 - De posse dessas informações e obedecendo às
disposições da Lei Estadual ng 9.444 a respeito, a Bolsa
deverá
a) publicar e divulgar o aviso de edital;
b) habilitar os interessados em participar da venda;
c) fornecer cópia do edital aos interessados;
d) administrar e realizar os pregões de compra;
e) elaborar a ata respectiva, ao final do pregão;
f) informar ao órgão solicitante, logo após o término do

pregão, o resultado do leilão, com a relação dos vencedores
e os preços de suas mercadorias;
g) enviar à Comissão de Licitação, no primeiro dia útil
seguinte ao do pregão, toda a documentação exigida em lei,
devidamente protocolada.
Art. 12 - Para a determinação da forma de pregão a ser
adotada, a Comissão de Licitação observará os seguintes
critérios:
a) quando os itens a serem comprados não puderem ser
adjudicados a mais de um fornecedor, simultaneamente, o
pregão será realizado na forma de viva voz;
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b) quando os itens a serem comprados puderem ser
adjudicados a mais de um fornecedor, simultaneamente, o
pregão será realizado na forma de cartela.
Art. 13 - Os pregões serão realizados sob a coordenação de

uma mesa diretora, composta por indicação da Bolsa, da qual
fará parte um representante da Comissão de Licitação do
órgão solicitante-
Art. 14 - Os pregões serão realizados com base em
regulamento próprio, que constitui o Anexo único desta lei.
Art. 15 - O registro cadastral previsto na Seção IV, arts.
de 31 a 36 da Lei Estadual flQ 9.444, poderá ser contratado
pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração com a Bolsa de Mercadorias, que o promoverá,
atendidos os requisitos da mencionada lei-
Art. 16 - Formalizada a compra, o processo documental será

encaminhado pela Comissão de Licitação do órgão solicitante
para as providências de adjudicação e homologação pela
autoridade competente, que solicitará â Secretaria de Estado
da Fazenda a liberação da verba necessária ao pagamento no
prazo máximo de 10 (dez) dias.
Art. 17 - Os contratos e as notas de empenho originados das

operações de pregão poderão provar cláusula de reajuste em
por dia de atraso, a partir do décimo .. . . dia do não-

pagamento, desde que essas condições estejam previstas nos
editais das licitações.
Art. 18 - O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

órgão constitucionalmente responsável pela fiscalização das
licitações, designará dois funcionários dos quadros de sua
Secretaria para acompanhar a realização dos pregões e, em
seguida, fiscalizar a remessa da documentação necessária ao
Tribunal para o cumprimento de sua missão.
Art. 19 - Os pregões de maior vulto, por solicitação dos
fiscais, poderão ser realizados no local para que a
transparência das operações seja obtida quando do julgamento
dessas pelo Tribunal.

Anexo única
- Para os pregões na forma de viva VOZ:

a) aberto o lote pelo Diretor do Pregão, os corretores
farão seus lances de preços para a totalidade do lote, sendo
que cada lance deverá ser, sempre, inferior ao precedente;
b) após a declaração de um lance e não se lhe seguindo
nenhum outro, o Diretor do Pregão comunicará o inicio da
contagem do tempo de 30 segundos e acionará o marcador de
tempo;
c) findo o prazo sem que tenha havido nenhuma manifestação,

o lote será declarado fechado para o corretor que houver
dado o último lance;
d) caso haja mais algum lance após o inicio da contagem de
tempo, o marcador será zerado, retomando-se a negociação;
e) havendo empate entre duas ou mais corretoras no último
lance, o lote será suspenso, sendo reapresentado ao final do
pregão;



465

f) na reapresentação de lotes, os preços de abertura serão
os mesmos nos quais ocorreu o empate, e, caso este persista
o lote será sorteado entre os que o estiverem disputando;
9) fechado o lote, o corretor preencherá documento próprio,
com os dados necessários à sua perfeita identificação e à do
cliente vendedor, o qual será rubricado pelo Diretor do
Pregão e pelo representante da Comissão de Licitação.
II - Para os pregões na forma de cartela:
a) aberto o pregão pelo seu Diretor, os corretores
declararão, em cada item, qual o seu menor preço para a
totalidade do lote;
b) o menor preço entre esses será o preço de abertura do

lote;
c) oficializado esse preço de abertura, os corretores
indicarão, em suas cartelas, as quantidades que estão
autorizados a vender por aquele preço;
d) enquanto o somatório das cartelas for superior à
quantidade licitada, o Diretor do Pregão anunciará preços
decrescentes, com os corretores demonstrando suas
quantidades a cada nível de preços declarado;
e) quando o somatório das cartelas for igual ou inferior á
quantidade solicitada, o lote será declarado fechado ao
último preço apregoado;
f) caso o somatório seja inferior á quantidade solicitada,

a critério do representante da Comissão de Licitação, o lote
poderá ser completado pelos corretores vencedores,
proporcionalmente à quantidade ofertada por um;
g) encerrada a negociação de cada lote, o(s) corretor(es)
preencherá (preencherão) o documento próprio, com os dados
necessários à sua perfeita identificação e á dos clientes
vencedores, os quais serão rubricados pelo Diretor do
Pregão e pelo representante da Comissão de Licitação.
III - Será permitido aos corretores cobrar de seus clientes

corretagem sobre os negócios realizados, desde que esta não
ultrapasse o limite de 1,5% (um e meio por cento) sobre os
valores efetivamente vendidos no pregão.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 1993.
Bonifácio Mourão
Justificação: As Bolsas de Mercadorias brasileiras têm

demonstrado que são um poderoso instrumento à disposição das
autoridades econômicas na consecução de sua política de
abastecimento e na estratégia de sustentação de preços de
mercado dos produtos de primeira necessidade.
Esse fato decorre da organização dos sistemas de vendas por

meio de leilões públicos, abertos a todos os interessados e
alicerçados em ampla divulgação. Envolvendo grande número de
compradores e de vendedores, os negócios são sempre
realizados a preços reais de mercado, uma vez que é grande a
disputa.
O Governo Federal, desde o inicio da década de 80, tem
utilizado os pregões em Bolsas de Mercadorias para a venda
de estoques reguladores, com base nas disposições do
Decreto-Lei nQ 2.300.
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Assim, o fato de o Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Eliseu
Resende, ao apresentar o Plano de Ação do Governo do
Presidente Itamar Franco, ter enfatizado a utilização do
sistema nacional de Bolsas de Mercadorias como parte dos
mecanismos à disposição do setor público, em sua busca de
maior eficiência econômica, vem, mais urna vez, corroborar a
relevância do papel desempenhado por essas instituições.
Entretanto, temos plena convicção de que as Bolsas de

Mercadorias podem contribuir de forma ainda mais decisiva
para as políticas econômicas governamentais.
De fato, as Bolsas estão sendo utilizadas apenas como
instrumentos de venda. Na realidade, porém, estão totalmente
capacitadas tanto para vender como para comprar, já que
essas situações são, evidentemente, os dois lados da mesma
questão: no fechamento de um negócio, nos pregões públicos
das Bolsas, se o Governo quer vender, encontra compradores;
se quer comprar, encontra vendedores.
Na medida em que essas características de organização das
Bolsas atendem, de forma total e efetiva, aos princípios
básicos perseguidos pela administração pública e exigidos
pela Constituição, quais sejam o da legalidade, o da
impessoalidade, o da moralidade e o da publicidade, as
Bolsas estão perfeitamente credenciadas a ser utilizadas,
também, como instrumentos de compra por parte do poder
público.
Por esse motivo, estamos apresentando projeto de lei que

permite ao Governo Estadual utilizar o mecanismo das Bolsas
de Mercadorias em suas licitações públicas para a compra de
bens.
Assim, a dinâmica operacional das Bolsas de Mercadorias não
só atenderá aos princípios constitucionais que regem todas
as atividades da administração pública como também os
preservará, eliminando os atos lesivos que a legislação
atual não conseguiu evitar.
- 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 1.402/93
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Loja Maçônica
Fraternidade Miradourense, com sede no Município de
Miradouro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Loja

Maçônica Fraternidade Miradourense, com sede no Município de
Miradouro, Imóvel pertencente ao Estado de Minas Gerais
situado naquela cidade, constituído de uma área de terreno
de 400m2 (quatrocentos metros quadrados), medindo 20m (vinte
metros) de frente por 20m (vinte metros) de fundo, situado
na Fazenda Vargem Alegre, no perímetro urbano, na margem
esquerda do rio Glória, à direita da estrada asfaltada, após
a ponte que atravessa o mencionado rio e liga o município à
BR-116, lotes ns 2 e 3, confrontando, pelo lado esquerdo,
com propriedade de Francisco Tolentino Ferreira; pelo lado
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direito, com propriedade de Maria de Paiva Lima; pelo fundo,
com a Prefeitura Municipal e, pela frente, com a referida
estrada asfaltada, que liga o município à 8R-116, tudo
conforme a escritura transcrita com o flQ 3.562, folha nQ
243, do livro 3-A, de 23 de março de 1968.
Art. 2g - A donatária fará uso do imóvel tendo em vista o

atendimento das necessidades comunitárias da região.
Parágrafo único - O referido imóvel reverterá ao patrimônio
do Estado, se, no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data
da escritura de doação, não lhe for dada a destinação
prevista no artigo.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 1993.
Bené Guedes
Justificação: O Estado de Minas Gerais recebeu em doação o
terreno situado no Município de Miradouro, o qual não está
tendo destinação para o interesse público.
A Loja Maçônica Fraternidade Miradourense dará maior

aproveitamento ao terreno, pois tem o propósito de atender
ás necessidades comunitárias da região.
Como existe o desuso desse imóvel de propriedade do Estado,
nada mais útil do que sua doação . à referida loja maçônica.
Além do mais, trata-se de bem que está no patrimônio
disponível, na modalidade de doação permitida pelo direito
administrativo.
Por essas razões, solicitamos aos nobres pares desta Casa a

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

PROJETO DE LEI NQ 1.403193
Dispõe sobre a proibição de contratação de parentes por
órgãos e entidades públicos para o exercício de cargo
comissionado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - E vedada a contratação por órgãos e entidades
públicos, para o exercício de cargo em comissão e de
recrutamento amplo, de cônjuges e de parentes, em linha
direta ou indireta, até o 3 (terceiro) grau, consangüíneos
ou afins, das seguintes autoridades:
1 - Governador do Estado;
II - Vice-Governador do Estado;
III - Deputado Estadual
IV - Prefeito e Vereador;
V - Secretário de Estado e Secretário Adjunto de Estado;
VI - Presidente e Diretor de autarquia e de fundaçãc

pública;
VII - Presidente e Diretor de empresa pública e de
sociedade de economia mista.
Art. 2o_ - O descumprinento desta lei implicará a imediata
exoneraço do servidor contratado, sem prejuízo das sanções
de natureza administrativa e judicial cabíveis em espécie
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Parágrafo único - A remuneração percebida ilegalmente será
ressarcida aos cofres públicos após a exoneração do
servidor, devidamente corrigida, sob pena de submeter-se às
medidas judiciais cabíveis.
Art. 3Q - Os órgãos e entidades públicas adequar-se-ão a

esta norma no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 1993.
Gilmar Machado
Justificação: A referida proposição tem por objeto impedir

a prática viciosa de nomeação de parentes para o exercício
de cargos que dispensam concurso público. No nosso
entendimento, tal medida visa a buscar a transparência do
serviço público e a respectiva valorização das instituições
perante a sociedade e, em especial, da classe política, que
é incessantemente atacada e alvo de ironia pela imprensa em
geral.
Ressalte-se que a Constituição de 1988 estabeleceu

critérios para a manutenção e a transparência da moralidade
e da probidade administrativas, por meio de seu art. 37, que
prevê princípios para essas contratações, entre os quais se
destacam a impessoalidade e a moralidade.
Entendemos, com esta proposição, que o critério nela
proposto vem somar-se à disposição da Carta Maior e
engrandecer o poder público e, em especial, os políticos.
Por este motivo, temos a convicção do amplo apoio dos nobres
parlamentares á aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto ás 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 1.404/93
Dispõe sobre a Implantação das Minipenitenciárias Regionais
- MPRs - no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam implantadas as Minipenitenciárias Regionais
- MPR5 - no Estado de Minas Gerais.
Art. 2ci - As Minipenitenciárias serão implantadas:

- nas comarcas do Estado;
II - nos municípios com população superior a 200.000

(duzentos mil) habitantes;
III - nos municípios considerados estratégicos.

lg - São considerados estratégicos os municípios
indicados pela Superintendência de Organização
Penitenciária.

2g - As Minipenitenciárias Regionais serão implantadas
obedecendo-se á ordem de prioridades estabelecidas em
regulamento.
Art. 3Q - As minipenitenciárias terão tamanhos
proporcionais ao número de habitantes da região abrangida
pela comarca.
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§ l Q - As minipenitenciárias serão construídas para abrigar
população carcerária superior a 100 (cem) e inferior a 300
(trezentos) sentenciados.

2Q - As minipenitenciárias terão áreas livres que
possibilitem o seu aumento até o tamanho que abrigue
população prevista no parágrafo anterior.
Art. 4g - As Minipenitenciárias Regionais serão habitadas

prioritariamente:
- por condenados a detenção ou reclusão cujas penas sejam

superiores a 2 (dois) anos;
II - por condenados cujo domicilio seja na comarca onde se

encontra instalada a minipenitenciária;
III - por condenados cujos familiares residam na comarca

onde se encontra instalada a minipenitenciária;
IV - por condenados cujos crimes não sejam considerados

hediondos e que tenham sido cometidos na comarca onde se
encontra instalada a minipenitenciária;
V - por condenados não reincidentes por - crimes não

hediondos;
VI - por condenados não reincidentes em crimes dolosos e
por crime não hediondo;
VII - por condenados por crimes não hediondos
Art. SQ - Deverão conter as Minipenitenciárias Regionais.

obrigatoriamente:
- departamento médico e odontolõgico;

II - departamento psiquiátrico e psicológico;
III - departamento de reabilitação física e mental;
IV - pronto-socorro;
V - ensino fundamental do lg e do 2g graus;
VI - cursos técnicos profissionalizantes, com oficinas de
instrução prática;
VII - departamento de educação física;
VIII - departamento pedagógico e recreativo;
IX - horta comunitária terapêutica;
X - oficina de artesãos;
XI - ensino ruricula;
XII - salão de comércio;
XIII - salão de visitas;
XIV - refeitório e lanchonete para visitantes; e
XV - pomar ecológico.
Art. 6g - As Minípenitenciárias Regionais contarão com
subdivisões para:

- condenadas;
II - condenados ex-integrantes da Polícia Civil, da Policia

Federal e da Policia Militar;
III - Condenados ex-integrantes do Poder Judiciário
Art. 7 - A Superintendência de Organização Penitenciária
tem a prerrogativa de determinar as prioridades para
implantação das Minipenitenciárias Regionais.

lQ - As Minipenitenciárias serão implantadas,
primeiramente, nas comarcas a que se refere o inciso 1 do
art. 2Q, e, posteriormente, nos municípios a que se referem
os incisos II e III do mesmo artigo.
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f 2g - As prioridades determinadas pela Superintendência de
Organização Penitenciária serão estabelecidas em decreto,
conforme disposto no 2Q do art. 2Q desta lei.
Art. BQ - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

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

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 19 de maio de 1993.
João Batista
Justificação: A necessidade imperiosa de sepultarmos
práticas utrapassadas no sistema carcerário levou-nos a
pensar em uma forma de reeducação para os presidiários do
Estado de Minas Gerais.
Somos nós, brasileiros, vitimas de um sistema que não
proporciona condições adequadas para se viver. Moradores de
um Pais rico, entretanto falido, assistimos à morte de 45
crianças em cada 1.000, antes de completar 1 ano. Somos
moradores de um Pais possuidor de riquezas várias, mas onde
32 milhões de crianças e adolescentes vivem em situação de
pobreza, com uma renda familiar mensal per capita!! de até
1/2 salário mínimo.
A fome, a mortalidade infantil, a escravidão no campo, o

desemprego, os sem-casas, os sem-terras, o menor abandonado
e a discriminação racial são alguns dos aspectos da dura
realidade em que vivemos. Cabe a nós, representantes do povo
mineiro, enfrentar o desafio e restabelecer a justiça, impor
a paz e a igualdade social e fazer com que os nossos irmãos
recolhidos aos cárceres do Estado reconheçam o nosso
interesse em proporcionar-lhes uma vida decente nos
calabouços, readmitindo-os na sociedade como doentes
curados, maltrapilhos vestidos, pés descalços calçados.
Devemos ter em mente, também, que ao Governo e aos
legítimos representantes do povo cabe a obrigação de dar aos
que contribuem com seus Impostos uma segurança presente e
futura; para isso apresentamos o projeto das
Minipenitenciárlas Regionais - MPRs
As MPRs visam, sobretudo, colocar o preso em condições de
retorno à sociedade, ministrando-lhe os conhecimentos
básicos e outras informações e preparando-o de modo tal que
reconheça a desnecessidade de cometer ilícitos para garantia
de sua sobrevivência. Mais ainda, visam as MPR5 colaborar e
dar oportunidade aos que não tiveram a chance de aprender,
de conhecer, de trabalhar, de reconhecer em si uma pessoa
decente, amiga, capaz de cultivar a flor e amar o próximo.
As MPR5 são promessas de dias melhores para os condenados e
seus familiares. São promessas de vida nova, repleta de
realização e de aprendizado.
Sabemos que os presídios mineiros são inadequados à
reabilitação. Não proporcionam as mínimas condições de
higiene, de saúde. Sabemos também que a sua superlotação
impede o reencontro com a educação, com o trabalho, com o
lazer, e, para garantir ao preso a chance de reerguer-se, de
reavaliar-se, de redimir-se perante a sociedade, preparamos,
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dentro do projeto das MPRs, a proposta de estudo, de
trabalho, de esporte, de lazer.
As MPR5 evitarão a superlotação das penitenciárias e das

cadeias, mantendo, sempre que possível, os presos perto dos
seus familiares e dos amigos, garantindo-lhes uma
assistência fraterna e absoluta e suprindo várias de suas
necessidades.
Com as MPR5, um melhor controle dos processos criminais
poderá ser feito, pois que elas manterão os advogados
próximos aos seus clientes e em condições de acompanhar a
execução da pena, evitando-se o alongamento do prazo de
prisão e garantindo-se ao apenado os benefícios previstos na
Lei de Execução Penal e em outras que porventura surjam.
Muito mais do que proporcionar aos presos as vantagens já
citadas, há o interesse do Estado, não como obrigação mas
como função social, em reeducar o presidiário. As vantagens
de se colocar nas ruas uma pessoa com profissão, que saiba
ler e escrever, capaz de reconhecer os seus erros e
acreditar nos acertos que virão garantem o bem-estar não só
dos familiares do liberto como também da sociedade, que põe
nas mãos do poder estatal a obrigação de reabilitar aqueles
cidadãos. -
A criação das MPRs é uma questão de bom-senso, de
solidariedade aos irmãos nossos que, desassistidos,
enveredaram pelo caminho do mal, pela senda do crime, ainda
que de modo fortuito e por motivo de força maior.
Não condenamos crianças abandonadas - e assim vemos muitos

dos atuais presos.
Não condenamos doentes mentais - e assim vemos muitos dos

detentos. Não condenamos as prostitutas de hoje, porque
ontem foram objeto de nossa luxúria. Apiedemo-nos, sim,
desses nossos irmãos, cuidemos para que não caiam no
infortúnio. Rezemos para que nossos corações não sejam duros
a ponto de perpetuar a desgraça que há muito acompanha o
irmão presidiário.
Acautelemo-nos para não ser responsáveis por revoltas de
presidiários que se acotovelam no dia-a-dia de suas vidas de
cárcere. Acautelemo-nos para não ter que assistir a mães
chorosas nos velórios dos filhos massacrados.
Acautelemo-nos para que não sejam os nosso filhos as

próximas vitimas dos presidiários que fogem em busca de uma
vida decente.
Acautelemo-nos para não sonhar com o choro e o ranger de

dentes dos que sofrem nas celas frias e úmidas dos presídios
mineiros.
Deputados, façamos algo para que nossos mandatos sejam
efervescentes, atuantes, sensíveis aos graves e profundos
problemas da sociedade brasileira.
Tenho fé no Brasil, tenho fé em Minas Gerais, acredito na
grandeza e honestidade deste povo e, por isso, reconheço
neste projeto o recomeço de muitas vidas, a alegria de
muitas mães e o orgulho de muitos pais.
Pela aprovação deste projeto, saúdo o povo mineiro e seus
legítimos representantes.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Defesa Social e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195. c/c O art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.405/93
Altera a denominação da Escola Estadual Dom Pedro Ir, com
sede no Distrito de Alegre, no Município de Coromandel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art lg - Fica alterada a denominação da Escola Estadual
Dom Pedro II, com sede no Distrito de Alegre, no Município
de Coromandel, para Escola Estadual Gamaliel de Castro.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 1993.
Romeu Queiroz
Justificação: Pretendemos, com este projeto, fazer coro ao
pleito da comunidade do Distrito de Alegre, que já se
manifestou favoravelmente à homenagem ao seu querido
conterrâneo Or. Gamaliel de Castro.
Nascido em 9/6/1892, Gamaliel de Castro ali viveu toda a

sua profícua existência, tornando-se merecedor do respeito e
da admiração de todos. Desempenhou 'variadas funções,
destacando-se seu trabalho como farmacêutico. Delegado e
Juiz de Paz. Em todos os momentos de sua existência,
procurou, dentro de sua competência, garantir benefícios,
especialmente para os mais carentes. Faleceu em 27/12/56,
deixando numerosa prole.
Entendemos, portanto, ser das mais justas a homenagem que

se pretende dar à sua memória.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do arU 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.406193
Dá a denominação de Escola Estadual Conrado Veríssimo de

Oliveira à Escola Estadual Serra do Anastácio, no Município
de Talobeiras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Conrado Veríssimo
de Oliveira a Escola Estadual Serra do Anastácio, no
Município de Taiobeiras.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 19 de maio de 1993.
Péricles Ferreira
Justificação: O Sr. Conrado Verissimo de Oliveira registrou

na Câmara Municipal passagem de testemunho de homem público
exemplar e sempre defendeu os preceitos da lei. Em sua
comunidade. Serra do Anastácio, hoje intitulada Sarreiros,
as pessoas ainda guardam lembranças do grande edil que
abrilhantou a Câmara Municipal de Taiobeiras, apresentando-
se como pessoa que faz as leis e vigilantemente busca seu
cumprimento.
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O que este projeto pretende é a preservação do nome, de uma
personalidade cuja decência e honradez a totalidade da
comunidade de Barreiros reconhece.
Essa homenagem significará para toda a comunidade de
Taiobeiras a deferência do Poder Legislativo para com um
exemplo muito vivo e concreto de cidadania.
Líder politico, líder comunitário, um dos fundadores dessa

comunidade, Conrado Verissimo tem o seu nome confundido com
o próprio nome de sua comunidade. E comum referir-se à
comunidade de Barreiros como Serra do Conrado".
Para homenagear a cultura, a civilidade, e a importância

desse homem humilde, mas probo, e líder incontestável, é que
o Município de Taiobeiras pretende por meio deste projeto
de lei perpetuar a sua admiração, o seu respeito a tão
importante vulto da história, da política e da cultura desse
município.
- 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 4.315/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que seja liberado um trator de esteira
para o Município de Bueno Brandão. (-A Comissão de
Agropecuária.
NQ 4.316/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
seja incluído o Município de Ijaci no Programa de Saneamento
Básico do Governo do Estado. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social
NQ 4.317/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas e ao Diretor do DER-MG para que seja realizado
recapeamento asfáltico no trecho da rodovia que liga os
Municípios de Paraguaçu, Alfenas, Areado e Passos. (-A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.318/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
reforma das escolas estaduais do Município de Ijaci. (-A
Comissão de Educação.)
NQ 4.319/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário do
Trabalho com vistas à construção de uma creche no Município
de Recreio.
NQ 4.320/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CDPASA-MG com vistas à
melhoria do sistema de fornecimento de água no Município de
São Gonçalo do Pará. (-Distribuídos à Comissão de Saúde e
Ação Social.)
Ng 4.321/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao inicio do asfaltamento da rodovia que
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liga os Municípios de Itabira e João Monlevade. (-À Comissão
de Administração Pública.) -
NQ 4.322/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
liberação de recursos para construção de campo de futebol no
Município de Alto Jequitibá.
Ng 4.323/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de uma quadra de esportes no Bairro Campos
Elísios, no Município de Poços de Caldas. (-Distribuídos à
Comissão de Educação.)
NQ 4.324/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de nova central telefônica no Município de São
Gonçalo do Pará.
No 4.325/93, do Deputado Jorge Hannas, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas ao asfaltamento da
estrada que liga a cidade de Santa Margarida à SR-116 (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.326/93, do Deputado Jorge Hannas, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Fazenda com vistas ao recadastramento dos produtores rurais
sem qualquer sanção fiscal. (-A Comissão de Agropecuária.)
NQ 4.327/93, do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
criação do corpo, de paramédicos de Minas Gerais, para
atendimento gratuito de emergências médicas.
Ng 4.328/93, do Deputado José Braga, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que
sejam repassados recursos do SUS aos Municípios recém-
emancipados.
Ng 4.329/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Saúde com vistas a que sejam repassados recursos financeiros
ao Hospitalda Criança, no Município de Uberaba. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.)
Da Deputada Maria Elvira, solicitando a transformação da l

parte da reunião ordinária de 27/5/93, em reunião especial
para homenagem ao Prof. Caio Mário da Silva Pereira, por seu
80Q aniversário.
Do Deputado Elmiro Nascimento, em que pede a retirada de

tramitação do Requerimento nQ 2.872/91, de sua autoria.
Do Deputado Anderson Adauto (19), em que solicita a

retirada de tramitação dos Requerimentos ngs 522, 525, 526,
529, 530, 533, 534, 575, 752, 789, 790, 791, 792, 803, 808,
809, 810, 811 e 812/91, de sua autoria.
Do Deputado Amilcar Padovani, pleiteando se expeça oficio

ao Diretor do DNER solicitando-lhe adoção de providências
para construção de acostamento no trecho de rodovia entre os
Municípios de Ressaquinha e Santos Dumont.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
Parlamentar de Inquérito para apurar o envolvimento de
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policiais ligados à
Governador Valadares
práticas criminosas
Líder do BRO (7),
Martins, Simão Pedro
(5).

Sa Delegacia Regional de Policia de
na formação de quadrilha destinada a
edos Deputados Agostinho Patrus,

José Militão, Tarcísio Henriques, Jaime
Toledo, Roberto Amaral e Márcio Miranda

Oradores Inscritos
- Os Deputados Roberto Amaral, Simão Pedro Toledo, José
Leandro, Ronaldo Vasconceilos e Antônio Pinheiro proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à ia parte, a
Presidência passa à 2@ parte da reunião, com a Ia fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Decisão da Presidência
Os ilustres Deputados Antônio Carlos Pereira e Clêuber
Carneiro formularam questões de ordem, respectivamente, na
377a Reunião Ordinária, de 12/5/93, e 202a Reunião
Extraordinária, de 13/5/93, solicitando esclarecimentos
acerca do Decreto Governamental ng 34.657, de 23/4/93, que
criou a Comissão Estadual de Combate à Seca no Polígono das
Secas em Minas Gerais, tendo em vista noticias veiculadas em
jornais desta Capital, com referência à indicação do
representante deste Poder.
O art. 2g do referido decreto, ao tratar da composição da

comissão, em seu inciso IV, determina que dela faça parte um
representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.
Tendo em vista a inexistência de norma regimental que

estabeleça critérios para a escolha desse representante, a
indicação foi feita pela Presidência, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 83. inciso XVIII, do Regimento
Interno, que dispõe:
"Art. 83 - Compete ao Presidente, além de outras

atribuições:
1- ......................................................
XVIII - designar os membros das comissões e seus

substitutos;!!.
Conforme informação contida no Oficio ng 756/93/SGM,
encaminhado ao Presidente da Comissão em 5 de maio do
corrente, o representante da Assembléia Legislativa é o
Deputado Pêricles Ferreira, sendo seus substitutos os
Deputados Clêuber Carneiro e Roberto Amaral
Essa escolha teve por princípio os critérios que sempre
nortearam a escolha dos representantes desta Casa junto a
órgãos de outros Poderes, quais sejam: ser membro de
comissão permanente cuja competência seja correlata com a da
comissão a ser constituída; ser representante da região
compreendida no seu âmbito de atuação.
No tocante às demais informações solicitadas pelo Deputado

Clêuber Carneiro, esta Presidência esclarece tratar-se de
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matéria disciplinada nos arts. 245, inciso XII, e 246 da Lei
Interna, a qual depende de parecer da Mesa da Assembléia e
de apreciação do Plenário, razão por que solicita ao nobre
Deputado que formalize a sua solicitação, em conformidade
com o texto regimental.
Mesa da Assembléia, 19 de maio de 1993.
José Ferraz, Presidente.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Agostinho Patrus, Líder do BRD (7) - informação de que o
Deputado Jorge Eduardo passa a atuar como membro suplente na
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nQ 26/92, em substituição ao Deputado
Elmo Braz; informação de que o Deputado Geraldo da Costa
Pereira passa a atuar como membro efetivo na Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição ng 23/92, em substituição ao Deputado Sebastião
Helvécio; informação de que o Deputado Geraldo Rezende passa
a atuar como membro efetivo na Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição ng 18/92,
em substituição ao Deputado Sebastião Helvécio; informação
de que o Deputado Mauri Torres passa a atuar como membro
suplente na Comissão Especial para Emitir Parecer sobre _a
Proposta de Emenda à Constituição ng 32/92, em substituição
ao Deputado Rêmolo Aloise; informação de que o Deputado
Geraldo Rezende passa a atuar como membro suplente na
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nQ 23/92, em substituição ao Deputado
Elmo Braz; informação de que o Deputado Márcio Miranda passa
a atuar como membro efetivo na Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição ng 27/92,
em substituição ao Deputado Paulo Fernando; Informação de
que o Deputado Ajalmar Silva passa a atuar como membro
suplente na Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição nQ 17/91, em substituição
ao Deputado Paulo Fernando (Ciente. Cópia às Lideranças.
Designo. Ao Departamento de Comissões.); José Militão - fa-
lecimento da Sra. Ella Rotelli, ocorrido na cidade de
Uberlândia; Tarcisio Henriques - falecimento do Padre
Agnaldo Galvão Leal, ocorrido em Taporanga da Ajuda, no
Estado de Sergipe; Jaime Martins - falecimento do Sr. Marco
Aurélio de Souza, ocorrido nesta Capital; Simão Pedro Toledo
- falecimento da Sra. Regina Costa Magalhães, ocorrido em
São Paulo; Roberto Amaral - falecimento do Sr. Adolfo Cota,
ocorrido em Sete Lagoas; Márcio Miranda (5) - falecimento
do Sr. Cirineu Guimarães Menezes, ocorrido em Belo Ho-
rizonte, das Sras. Agostinha Moreira Milagres, Ayrta Dias de
Jesus e Maria José de Almeida, em Divinôpolis, e do Sr. Jaci
Faria Paiva, ocorrido em Capela Nova (Ciente. Oficie-se.); e
pela Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o
envolvimento de policiais ligados à 5a Delegacia Regional de
Policia, de Governador Valadares, na formação de quadrilha
destinada a práticas criminosas - encaminhamento à
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Presidência da Casa, nos termos do art. 115, 1, do Regimento
Interno, de relatório final das atividades desenvolvidas
pela comissão (- Ciente. Publique-se.).
- O teor do relatório final é o seguinte:
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA,
NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS
LIGADOS 4 5 DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE GOVERNADOR
VALADARES NA FORMAÇÃO DE QUADRILHA DESTINADA A PRÁTICAS
CRIMINOSAS, TAIS COMO ASSASSINATO DE PESSOAS, TORTURA E
CORRUPÇÃO, DENOMINADA PELA IMPRENSA COMANDO DA MORTE

1 - Introdução
1.1 - Constituição e objetivos
A presente Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais foi criada a partir de
requerimento do Deputado Marcos Helênio, com o objetivo de
apurar o envolvimento de policiais ligados à Sa Delegacia
Regional de Segurança Pública - Sa DRSP - de Governador
Valadares na formação de quadrilha destinada a práticas
ciminosas, tais como assassinato de pessoas, tortura e
corrupção, denominada pela imprensa Comando da Morte.
1.2 - Composição
Para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, foram
indicados corno membros efetivos os Deputados Wilson Pires,
Célio de Oliveira, Tarcisio Henriques, Paulo Carvalho,
Marcos Helênlo, Jorge Hannas e Roberto Amaral e como
suplentes os Deputados Márcio Miranda. Ambrósio Pinto,
Anderson Adauto, João Marques, Ivo José, Sebastião Costa e
Maria Olivia. Instalada a comissão em 7/11/92, foram eleitos
os Deputados Wilson Pires, Célio de Oliveira e Paulo
Carvalho para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e
Relator. respectivamente. Posteriormente, em virtude do
afastamento do Deputado Paulo Carvalho desta Casa, devido a
sua posse como Prefeito de Muriaé, foi designado, em seu
lugar, como membro efetivo o Deputado Geraldo Rezende, que
assumiu a função de Relator. Ficou decidido, ainda, quando
da instalação da comissão, que as suas reuniões ordinárias
se realizariam sempre ás quartas-feiras, ás 17 horas; esse
horário foi, posteriormente, alterado para as 16 horas, em
virtude de requerimento do Deputado Wilson Pires.
1.3 - Plano de trabalho
Para proceder a um levantamento inicial do problema, a

comissão programou, na reunião preparatória do dia 18/11/92,
a realização de uma reunião em Governador Valadares com o
objetivo de se ouvir o depoimento de pessoas envolvidas com
a questão e de representantes de entidades da sociedade
va 1 adarense.
No mesmo sentido, foi aprovada a requisição de cópias dos
diversos inquéritos policiais abertos para a apuração dos
fatos em questão, bem como a coleta de todo o material já
publicado na imprensa escrita e dos discursos feitos nesta
Casa.
II - Reunião em Governador Valadares
No dia 3/12/92, a Comissão Parlamentar de Inquérito esteve
em Governador Valadares com o objetivo de ouvir



478

representantes da sociedade civil local e familiares das
vítimas da ação dos policiais e de colher subsídios para os
seus trabalhos.
Nessa reunião extraordinária da comissão, estiveram
presentes os Deputados Wilson Pires, Célio de Oliveira,
Paulo Carvalho, Marcos Helénio e Jorge Hannas, e foram
ouvidos os seguintes representantes da sociedade
valadarense: o Or. Danilo Márcio Pimenta, Presidente da
Seção da OAB-MG de Governador Valadares; o Vereador J. Brás
Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Governador
Valadares; o Vereador João Domingos Fassarela; o Dr. José
Francisco Silva Abreu, Venerável Mestre da Loja Maçônica 13
de Maio; o Pastor Nailton Eringer; o Vereador Hélio Wagner;
o Padre Luiz Pomarolli Pacheco, representante da Pastoral
Carcerária; a Sra. Esther Rodrigues, representante do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
e o Padre Xavier. Também foram ouvidas as jornalistas
Elizabeth Ceppe, do jornal"Diário do Rio Doce', e Nalu
Saad, do jornal 'Hoje em Dia". Além delas, prestaram
depoimento os Srs. José Carlos, despachante Junto ao DETRAN-
MC; Edson Rodrigues, Presidente da Associação dos Amigos e
Moradores do Bairro Ipê; José Carlos da Costa, membro do
Conselho Municipal de Direitos Humanos; Walter Saldanha,
membro do Lions Clube, e D. Maria da Silveira Martins,
familiar de uma das vitimas.
III - Depoimentos
Além dos representantes da sociedade civil que foram
ouvidos pela comissão em Governador Valadares, prestaram,
ainda, depoimento perante ela as seguintes autoridades:
Olintho Duarte Filho, Delegado de Policia; Francisco
Eustáquio Rabelo, Subcorregedor-Geral de Policia, e Marcos
Luiz de Paula Soares, Delegado de Policia - à época,
responsável pela Sa DRSP de Governador Valadares, e hoje,
Superintendente Técnico-Cientifico da Policia Civil.
Também prestou depoimento o presidiário Lisandro Fagundes

do Amaral, apontado como principal testemunha dos crimes do
denominado Comando da Morte.
IV - Documentação
Os documentos trazidos pelos convidados para exame da

comissão e os apresentados em atenção a requerimento de seus
membros são os seguintes:
a) documentos fornecidos à comissão, quando de sua estada

em Governador Valadares:
- denúncias ao Ministério Público, de autoria de um grupo

de Escrivães e Detetives lotados na 5a DRSP;
- oficio ao Presidente da OAB-MG denunciando

arbitrariedades cometidas por policiais contra advogados no
exercício de sua profissão;
- carta do Sr. José D. Paim denunciando arbitrariedades dos

policiais;
- requerimento do Vereador João D. Fassarella ao Presidente

de Câmara Municipal contendo solicitação de providências
relativas aos maltratos a menores;
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- cópias de recortes de periódicos que abordaram a ação dos
policiais ligados à La DRSP;
- relatório da Comissão de Direitos Humanos da Câmara

Municipal de Governador Valadares sobre a violência policial
na cidade;
- oficio enviado à CPI pelo Conselho Municipal de Promoção

dos Direitos Humanos;
- oficio enviado à CPI pela Associação dos Municípios da

Microrregião do Médio Rio Doce;
- oficio enviado à CRI pelo Clube de Diretores Lojistas de

Governador Valadares;
- oficio enviado à CPI pela Loja Maçônica 13 de Maio nQ 57;
- oficio enviado à CPI pela Ordem dos Advogados do Brasil,

Seção de Minas Gerais;
- oficio enviado à CPI pela Associação Médica de Governador

Valadares;
- oficio enviado à CPI pela Câmara Municipal de Governador

Valadares;
b) cópias dos inquéritos policiais instaurados na Comarca
de Governador Valadares em que são indiciados os seguintes
policiais civis com exercício na Ba DRSP: Railton de
Andrade, Paulo Orlando R. Mattos, Valdemir Rocha Silva,
Clodoaldo Teixeira Matos, Altamiro Bernardino e João Lúcio
Menezes, todos Detetives, e João de Souza Ferreira Filho,
Delegado de Policia;
c) cópias de procedimentos administrativos efetuados pelo
Ministério Público com o objetivo de se apurarem as
arbitrariedades e as violências cometidas pelos policiais
ligados à 5a DRSP, nas quais figuram como vitimas Ronaldo
Luciano da Silva, Valdeci Nascimento Faria, Sebastião Leite
Sobrinho, José Batista da Silva, Nido Pereira Pimentel, José
Damas da Cruz. Nalu Saad, Miriani Calmon Silva Lima,
Romilton Mendes de Souza, Antônio Luiz de Souza, Denivaldo
Almeida Araújo, Davi Almeida Araújo, Nílson dos Reis, Luiz
Carlos da Rocha, Adelino Garbosa Filho, Gilsonei Moura
Silva, João Garbosa de Almeida, Petrolínia Alves dos Santos,
Virgínia Dias Chaves e, ainda, a sociedade e a administração
da Justiça. Também consta na documentação fornecida pelo
Ministério Público o depoimento do detento Lisandro Fagundes
do Amaral ; -
d) documentos apresentados pelo Subcorregedor-Geral de
Policia, entre os quais se encontram a relação dos
inquéritos policiais remetidos à Justiça em razão das
denúncias feitas pelo Or. Olintho Duarte Filho e a relação
dos expedientes formalizados, oriundos de diligência, quando
da sua estada na 5a DRSP;
e) cópia de recortes de jornais, da declaração de Ailca
Maria Fagundes, de um abaixo-assinado e de ofícios de
Prefeitos da região de Governador Valadares dirigidos ao Sr.
Governador do Estado em que solicitam o retorno do Delegado
Marcos Luiz de Paula Soares. Estes documentos foram por ele
fornecidos.
V - Delineamento da questão



480

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada
na esteira de inúmeras denúncias de prática de crimes e de
irregularidades pretensamente cometidas por Delegados e
Detetives lotados na Sa Delegacia Regional de Segurança
Pública - Sa DRSP -, de Governador Valadares, que, à época,
tinha como Delegado titular o Bel. Marcos Luiz de Paula
Soares.
Tudo teve inicio com a morte do comerciante José Gregório,

assassinado em 19/9/92, segundo testemunhas, pelos Detetives
Paulo Orlando Rodrigues de Matos, o 'Paulo Maloca", e
Valdemir Outra, o "Vavá".
A partir desse fato, o Delegado Olintho Duarte Filho,
também lotado na Sa ORSP, por meio de jornal local,
denunciou o Delegado Marcos Luiz de Paula Soares como
cúmplice do assassinato do comerciante e como chefe de uma
quadrilha com ramificações em todos os setores da delegacia,
que cobrava propina de bicheiros, de traficantes, de donos
de carteados e anulava multas de trânsito, entre outros
crimes e Irregularidades.
Tal denúncia motivou que outras viessem à tona, por
iniciativa de pessoas que sofreram algum tipo de
arbitrariedade por parte de policiais ligados à Sa DRSP.
Entre as denúncias, destacam-se o tráfico de drogas, a
aceitação de suborno, a prática de abuso de autoridade, de
torturas, de sevicias e de extorsões, além da formação do
denominado Comando da Morte, que seria um grupo de
extermínio formado por policiais civis da 5a ORSP,
responsável pela execução sumária de inúmeras pessoas
desaparecidas ou cujas mortes ainda permanecem sem
esclarecimento.
Esses fatos motivaram a ação das autoridades do Estado. O

Ministério Público deu inicio a procedimento administrativo
com o intuito de ouvir as vitimas, seus familiares ou
testemunhas da ação dos policiais. O Secretário da Segurança
Pública, José Rezende de Andrade, determinou que a
Corregedoria de Policia abrisse os inquéritos policiais
necessários à apuração da participação dos policiais civis
na prática dos mencionados crimes Também determinou a
transferência do principal acusado, o Delegado Marcos Luiz
de Paula Soares, para Belo Horizonte, o qual, inicialmente,
foi lotado no llQ Distrito Policial, sendo, posteriormente,
designado Superintendente Técnico-Cientifico da Policia
Civil, cargo que ocupa no presente momento. Também foram
transferidos para outras localidades próximas a Governador
Valadares os demais policiais acusados de envolvimento nos
crimes, cujos processos administrativos ou judiciais ainda
não estão concluídos e cuja prisão não foi determinada pela
autoridade competente. O Delegado Olintho Duarte teve sua
transferência determinada para Rubim, cidade do Vale do
Jequ i ti nhonha.
Diante desse quadro, os membros desta CPI estiveram
presentes em Governador Valadares com o intuito de ouvir os
representantes da sociedade valadarense. Uma vez lá, pôde-se
constatar o clamor daquela cidade, que desejava ver todos os
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culpados pelas arbitrariedades e crimes cometidos
devidamente punidos. Foi fácil observar o medo de pessoas
que, de forma absurda, sentiam-se reféns daqueles que são
pagos exatamente para lhes dar segurança. Também pudemos
observar que essas mesmas pessoas estavam, agora, rompendo
o silêncio que lhes fora imposto pelo medo e pela
insegurança, confiantes de que, desta vez, o poder público
apurará até as últimas conseqüéncias todos os fatos e punirá
todos os envolvidos nos atos criminosos.
Obviamente, o papel desempenhado por esta CPI não é o mesmo
que o de outras autoridades empenhadas na apuração dos fatos
ocorridos em Governador Valadares. Dispomos de um tempo
limitado e, por outro lado, não temos os instrumentos
necessários á apuração de situações como essa em que se viu
envolvida a sociedade valadarense, que demanda tempo e
paciência. Mesmo assim, pelos depoimentos prestados perante
esta comissão e ante o exame da variada documentação a ela
enviada, não nos é difícil descrever o drama em que se viram
envolvidos os habitantes de Governador Valadares.
Não é de hoje a existência de conflitos entre a população
valadarense e os policiais lotados na 5a DRSP. Foram
prestados inúmeros depoimentos que comprovam esse
descompasso do povo com a sua Policia, provocado pelas
arbitrariedades cometidas contra toda sorte de pessoas,
desde as mais simples e humildes até profissionais liberais,
como advogados, que inúmeras vezes se viram impedidos de
exercer sua função na Sa DRSP.
A prática dessas arbitrariedades, aliada, com o passar do
tempo, ao crescente medo e silêncio da população, parece que
só fez crescer a ousadia de alguns maus policiais, que
continuaram praticando toda sorte de arbitrariedades,
julgando-se fora do alcance de qualquer medida punitiva.
A situação começou a se inverter no final do ano passado,
exatamente numa época de ebulição política, com as eleições
municipais. Entretanto, não se podem debitar apenas a uma
inversão do quadro político local todas as denúncias de
crimes praticados contra a população valadarense.
Há inúmeros documentos e depoimentos prestados a esta
comissão que indicam exatamente o contrário, e não se pode
desprezar a unanimidade dos setores mais representativos da
sociedade local, como a Igreja, a OAB, a maçonaria, a
Associação Médica, os sindicatos, o Clube de Diretores
Lojistas e a Associação dos Municípios, que de algum modo
foram testemunhas dos crimes e das arbitrariedades cometidas
por maus policiais lotados na 5a DRSP. Nem se pode dizer
tampouco que todos esses setores se situam sempre no mesmo
lado da contenda política. A união deles, ao contrário,
demonstra não só a gravidade das denúncias, como também a
sua amplitude.
Por outro lado, não podemos deixar de separar o joio do
trigo sem cometer uma grande injustiça. Havia, lotados na 5a
ORSP. policiais civis honestos, honrados, indignados com a
situação e cumpridores dos seus deveres. Aliás, foi um deles
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que desencadeou todo o rol de denúncias confirmadas pela
sociedade de Valadares.
Isso nos leva a refletir sobre a própria situação da

Policia Civil enquanto instituição. Logicamente, como em
qualquer órgão, existem nela os bons e os naus
profissionais. O que nos preocupa, entretanto, são os
fatores que permitiram à situação chegar ao ponto a que che-
gou, a um confronto claro entre a Policia e a sociedade,
fato que não pode mais ocorrer.
Mesmo que haja bons policiais dentro da corporação, é
preocupante que estes não encontrem condições de trabalho,
em face da ação daqueles que desrespeitam a lei, e tenham
medo de se manifestar até mesmo perante seus superiores.
Vislumbra-se, ai, o rompimento da hierarquia, da disciplina
e da confiança mútua, necessárias à estruturação de qualquer
polícia que pretenda oferecer um mínimo de segurança ao
cidadão.
Uma outra preocupação que temos diz respeito à apuração dos

fatos. E importante ressaltar que todos têm direito a ampla
defesa, e esse direito foi concedido ao Bel. Marcos Luiz de
Paula Soares, que teve a oportunidade de se manifestar
perante esta comissão, trazendo, inclusive, documentos que
reforçam a sua versão para os fatos, bem Como o apoio a sua
pessoa por parte da sociedade local.
Como se pôde constatar, no decorrer desta CPI uma das
principais testemunhas da acusação, o preso Lisandro
Fagundes do Amara], mudou radicalmente de postura. No
início, denunciou as atividades do Comando da Morte, das
quais teria inclusive participado, atraindo as vitimas para
a morte. Depois, passou a negar tudo o que havia dito,
acusando o representante do Ministério Público e até o Juiz
de Direito da Comarca de terem feito promessas de concessão
de benefícios no cumprimento de sua pena, em troca das quais
teria acusado os policiais. Até mesmo sua família começou a
fazer ataques ao Promotor de Justiça, Dr. Estêvão Mesquita
Gomes, além de afirmar o desequilibrio mental do denunciante
Lisandro Fagundes Amaral
Não temos condições de entrar no mérito dessa questão,

assim como nos é impossível concluir, pelas provas de que
dispomos nesta CPI, sobre a procedência das acusações contra
o Delegado Marcos Luiz de Paula Soares. Gostaríamos de
ressaltar, entretanto, a necessidade de se distinguir a
pessoa do acusador da acusação. E freqüente, em nosso Pais,
a tentativa de denegrir a imagem de quem acusa, a fim de en-
fraquecer os argumentos acusatórios. E preciso que a
sociedade entenda que isso somente leva á impunidade. A
gravidade das denúncias exige que elas sejam apuradas
independentemente da pessoa que as fez.
E bom que se esclareça que não se trata de pôr em xeque a

existência de uma Instituição como a Policia Civil de Minas
Gerais e, muito menos, de colocá-la em confronto com o
Ministério Público ou com o Judiciário, pois sabemos que a
prática de crimes como os denunciados em Governador
Valadares, se comprovada, é obra de pessoas que, além de não
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representarem a Policia Civil de Minas Gerais, jamais teriam
o aval daquela corporação.
Por fim, entendemos que, como legisladores, não podemos
furtar-nos ao debate sobre essa questão, tão importante e
atual para a vida da população do nosso Estado, que é a
segurança pública. Para que fatos como esses que ocorreram
em Governador Valadares não se repitam, são necessários um
diagnóstico dos nossos órgãos de segurança e um estudo com
vistas à modificação dos nossos Códigos Penal e de Processo
Penal
A implicação de todas essas questões demanda estudos e

debates a partir dos quais se possa chegar a alguma solução
que aponte a redução da violência e a democratização das
relações entre a policia e a sociedade, mesmo que essa
discussão fuja, em parte, do âmbito da competência do Estado
membro, com repercussões na esfera penal e processual penal
VI - Recomendações
Por meio da análise dos depoimentos prestados e dos
documentos apresentados à comissão, fazemos as seguintes
recomendações:
1 - Seja encaminhado o inteiro teor do relatório final

desta comissão aos Exmos. Srs. Governador do Estado,
Secretário da Segurança Pública, Procurador-Geral de
Justiça, representante do Ministério Público Federal no
Estado e Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de
Governador Valadares, a fim de que tomem conhecimento do seu
conteúdo.
2 - Seja encaminhado à Mesa desta Assembléia requerimento
solicitando a organização de um fórum de debates, do qual
participem representantes do poder público e dos diversos
segmentos da sociedade, com o propósito de se discutirem,
entre outros assuntos, a questão da segurança pública no
Estado, os problemas de estrutura e de funcionamento dos
órgãos de segurança, bem como a modificação dos atuais
Códigos Penal e de Processo Penal -
3 - Seja encaminhado oficio ao Sr. Corregedor-Geral de
Policia determinando:
a) o envio á Assembléia Legislativa de relatório mensal
contendo informações sobre o andamento dos inquéritos
policiais relativos à apuração das denúncias de que trata
esta CPI;
b) o envio à Assembléia Legislativa de relatório contendo
informações finais sobre os inquéritos acima referidos,
quando forem concluídos os trabalhos da Corregedoria.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Wilson Pires, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Tarcísio Henriques - Marcos Helénio.
- Publicado, cumpra-se o disposto no parágrafo único do

art. 115 do Regimento Interno.
Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução ng 1.312/92, que dá a denominação de Tribuna
Popular Deputado Ulysses Guimarães à Tribuna Popular da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em
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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
promulgação.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria Elvira,

em que solicita a transformação da reunião do dia 27 de maio
em reunião especial, para homenagear o Prof. Caio Pereira
pelo transcurso do seu 80g aniversário. A Presidência defere
o requerimento, de conformidade com o inciso XII do art. 244
do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita
a retirada de tramitação do Requerimento ng 2.872/91.
Publique-se. Ao Departamento de Comissões.
- A seguir, são despachados pelo Sr. Presidente
requerimentos do Deputado Anderson Adauto (19), em que
solicita a retirada de tramitação dos Requerimentos ngs 522,
525, 526, 529, 530, 533, 534, 575, 752, 789, 790, 791, 792,
803, 808, 809. 810. 811 e 812/91, de sua autoria. (Publique-
se. Ao Departamento de Comissões.)
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é

aprovado requerimento encaminhado pelo Deputado Amilcar
Padovani, em que solicita o envio de apelo ao DNER para que
o trecho entre Ressaquinha e Santos Dumont receba
acostamento.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 1Q turno, do Projeto de
Lei Complementar ng 23/92. do Governador do Estado, que
organiza a Procuradoria-Geral do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto, com as Emendas do nQ 1 ao 6,
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto, com as Emendas do nQ 1 ao 6,
apresentadas pela Comissão de Justiça, e com as Emendas do
flQ 7 ao 18, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, com as Emendas
do ng 1 ao 6. da Comissão de Justiça; do nQ 7 ao 18. da
Comissão de Administração Pública, e nQ 19, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem á Mesa:

EMENDA No 20 AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 23193

O art. 37 da Lei Complementar ng 23/93 passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 37 - O vencimento de Procurador do Estado guardará

diferença de 10% (dez por cento), de uma para outra classe
da carreira, a partir do fixado para o cargo de Procurador
do Estado de Classe Especial, o qual será de valor não
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do vencimento
fixado para o cargo de Procurador-Geral do estado.".
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Sala das Reuniões. 19 de maio de 1993.
Tarcisio Henriques
Justificação: Não se justifica uma diferença de 25% sobre o

vencimento de Procurador do Estado de Classe Especial para o
vencimento de procurador-Geral do Estado, quando o próprio
artigo que se pretende modificar já guardou uma diferença
entre as classes de 10%.
O artigo deverá ser modificado em atendimento ao principio
isonómico, não se concebendo duas diferenças de percentuais
dentro de um mesmo órgão.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado
Tarcísio Henriques, que recebeu o nQ 20, nos termos do que
dispõe o f 2Q do art. 195 do Regimento Interno. A
Presidência vai encaminhar o projeto com a emenda à Comissão
de Administração Pública, para que sobre ela emita parecer.
- A seguir, submetido a discussão e votação, nos ternos
regimentais, é aprovado, sem debate, no 2Q turno o Projeto
de Lei nQ 859/92, do Deputado José Braga, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel á Cooperativa dos Pequenos
Produtores Rurais de São Francisco, de propriedade do Estado
de Minas Gerais. (- A Comissão de Redação.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, às 20h30min. e de amanhã, 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

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.409193
Dispõe sobre o reajustamento dos vencimentos do pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l Q - O indice básico constante no inciso III do art.
lo da Resolução nQ 5.130. de 4 de maio de 1993, será
reajustado em:

- 40% (quarenta por cento), a partir de lo de maio de
1993;
II - 40% (quarenta por cento), a partir de lQ de julho de
1993, sobre o valor resultante da aplicação do disposto no
inciso I.
Parágrafo único - Fica acrescida, a partir de lg de maio de
1993, ao valor do vencimento resultante da aplicação do
inciso 1 deste artigo, ao qual se incorpora, uma parcela
fixa de Cr$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
cruzeiros), observado o art. lQ da Resolução no 5.090, de 17
de dezembro de 1990.
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Art. 2 - O valor do abono-família é fixado em Cr$15.000,00
(quinze mil cruzeiros) mensais, a partir de lg de maio de
1993.
Art. 3g - As Funções Gratificadas criadas pelo art. 23 da
Resolução ng 5.086, de 31 de agosto de 1990, e as
Gratificações por Tarefa Especial criadas pelo art. 11 da
Resolução ng 5.090, de 17 de dezembro de 1990, sem prejuízo
da natureza que lhes é própria, integram o Sistema de
Gerenciamento da Secretaria da Assembléia.

lg - Os processos seletivos previstos no art. 21 da
Resolução flQ 5.115, de 29 de maio de 1992, e no art 2Q da
Deliberação da Mesa nQ 591, de 10 de abril de 1991, serão
unificados.

- As especificações das funções de que trata o "caput"
deste artigo, assim como os respectivos valores, serão
unificadas nos ternos de regulamento, observado o
dispositivo no Anexo III da Resolução flQ 5-086. de 31 de
agosto de 1990.
Art. 4g - Para efeito de aplicação do art. 36, incisos II e
III, da Constituição do Estado, será observado o tempo de
serviço na Secretaria da Assembléia Legislativa, previsto no
"caput" do art. lg da Lei nQ 9.532, de 30 de dezembro de
1987, ressalvado o disposto no art. 6g da Resolução n
5.090. de 17 de dezembro de 1990.
Art. S - O Programa Permanente de Treinamento, de
Desenvolvimento e de Avaliação previsto no art. 27 da
Resolução ng 5.086. de 31 de agosto de 1990, passa a
integrar a Escola do Legislativo, com as adaptações
necessárias.
Art. 6g - O disposto nesta resolução aplica-se ao servidor
inativo da Secretaria da Assembléia Legislativa.
Art. 7Q  Esta resolução será regulamentada, no que couber,

pela Mesa da Assembléia.
Art. BQ - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 9Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1993.
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Bené

Guedes - Sebastião Helvécio.
Justificação: A proposição em tela visa reajustar os

vencimentos do pessoal da Secretaria da Assembléia, segundo
o parâmetro estabelecido pelo Poder Executivo, adotando o
mesmo percentual e os mesmos critérios propostos pelo
Governador do Estado no Projeto de Lei ng 1.407/93.
Nos termos do art. 62, IV, da Constituição do Estado,
compete privativamente á Assembléia Legislativa fixar a
remuneração dos servidores de sua Secretaria, sendo de
iniciativa privativa da Mesa a matéria, formalizada por meio
de projeto de resolução, por força do disposto no art. 66.
1, d, e lg, da mesma Constituição, e no art 80, VII,
e', do Regimento Interno.
Outrossim, o projeto objetiva atender à especificidade e
manter a coerência do plano de carreira dos servidores da
Secretaria da Assembléia, estabelecido pelas Resoluções ngs
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5.086. de 31 de agosto de 1990, e 5.090, de 17 de dezembro
de 1990.
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para

parecer.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.206/92
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Luz, com sede no
Município de Luz.
Publicado em 18/12/92, foi o projeto examinado

preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Nos termos do art. 104, 1, "a" do Regimento Interno, vem

agora a proposição a esta comissão a fim de receber parecer
Para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A proposição afigura-se-nos oportuna e da maior relevância
para a promoção do bem-estar social dos trabalhadores rurais
do Município de Luz.
Com efeito, a entidade que se pretende beneficiar tem
caráter de utilidade pública, uma vez que se dedica ao
estudo, à coordenação, à proteção, à representação e à
defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria
profissional de trabalhadores rurais daquele município.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.206/92, no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993-
Paulo Pettersen, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.216193

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De iniciativa do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
tela declara de utilidade pública o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Sobrália, com sede no Município de
Sobràl ia.
Nos termos regimentais, após publicada, foi a proposição
preliminarmente examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, juridicidade
e legalidade da matéria.
Com fundamento no art. 104, 1, "a". do Regimento Interno,

compete a este órgão colegiado deliberar sobre o projeto.
Fundamentação

A proposição afigura-se-nos oportuna e da maior relevância
para a promoção do bem-estar social dos trabalhadores rurais
do Município de Sobrália.
Com efeito, o sindicato, que é constituído para fins de
estudo, coordenação, proteção, representação e defesa dos
direitos e interesses coletivos ou individuais dos
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trabalhadores rurais da localidade, comprova seu caráter de
utilidade pública no exercício das altas atribuições
estabelecidas em seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.216/93, no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Arnaldo Canarinho, Relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.242/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ibrabim Jacob, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a criação do Serviço de Atendimento
Rápido nas Estradas - SARE - destinado à prestação de
primeiros socorros às vitimas de acidentes.
Publicada no "Diário do Legislativo de 5/3/93, a
proposição em tela foi encaminhada a esta comissão, para
exame preliminar, na forma do que dispõe o art. 195, c/c o
art. 103, do Regimento Interno.

Fundamentação
Há que se reconhecer o elevado alcance da proposta contida
no projeto de lei em tela, sobretudo diante do considerável
índice de acidentes nas estradas brasileiras e do fato de
que o socorro aos acidentados é, na maioria das vezes,
moroso, ou a remoção da vitima é feita sem observância das
técnicas médicas indispensáveis ao não-agravamento do seu
estado.
Um serviço de atendimento rápido, nos moldes do que está
sendo proposto, poderia evitar que, em conseqüência disso,
inúmeros acidentes viessem a redundar em morte ou em graves
seqüelas para as vítimas, como geralmente ocorre, seja por
falta de técnicas de socorro, seja pelo seu uso incorreto.
Todavia, verifica-se que a matéria de que trata o Projeto

de Lei nQ 1.242/93 diz respeito á organização de órgãos da
administração pública estadual, e, em decorrência disso, por
imperativo constitucional, o processo legislativo tendente a
concretizar a medida proposta só pode ser deflagrado
mediante iniciativa do Governador do Estado. E o que
determina o art. 66, III, 'f', da Constituição do Estado,
que assim dispõe:
"Art. 66 - São matéria de Iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

111 -do Governador do Estado;
a) .......................................................
f) a organização da advocacia do Estado, da Defensoria
Pública, da Policia Civil, da Polícia Militar e dos demais
ór gãos da Administração Pública, resneitada a competência
normativa da União;" (grifos nossos).
Ao examinarmos o conteúdo do mencionado projeto, também nos
chamou a atenção o seu art. B, diante da flagrante
inconstitucionalidade que nele se manifesta, sob dois
importantes aspectos.
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Ao fixar um liame entre a despesa do serviço que obje-tiva
criar e a receita prevista na Lei ng 9.119, de 27/12/85, que
instituiu o Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores, a proposição afronta a ordem emanada do inciso
IV do art. 161 da Constituição Estadual, segundo a qual não
pode haver vinculação de receita de imposto a órgão, fundo
ou despesas.
Ademais, consta no referido artigo que tanto o Estado

quanto os municípios poderão utilizar-se da receita prevista
na lei supramencionada, o que caracteriza uma Indevida
intromissão estatal na autonomia municipal.
Sendo o município ente autônomo, por prerrogativa que lhe
confere a Constituição de 1988, e sendo regido por lei
orgânica própria, não cabe ao Estado, dentro da nova ordem
constitucional, estabelecer-lhe regras ou limites por meio
de lei ordinária, na forma pretendida no referido projeto de
lei.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade,
pela ilegalidade e pela injuridicidade do Projeto de Lei ng
.242/93.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Geraldo Rezende - Maria José Haueisen - Clêuber Carneiro -
Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.271193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ibrahim Jacob, o projeto de lei em
epígrafe pretende instituir a obrigatoriedade de notificação
ao motorista que tenha cometido infração no trânsito.
Publicado em 17/3/93, o referido projeto foi distribuído a

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

Fundamentação
A proposição em tela dispõe sobre a exigibilidade de o
Departamento Estadual de Trânsito expedir notificação ao
proprietário de veículo, sempre que lhe for aplicada
penalidade decorrente de infração no trânsito. Tal
procedimento encontra respaldo no art. 5g , xxxiii, da
Constituição Federal, que garante aos cidadãos receberem dos
órgãos públicos todas as informações que lhes forem afetas.
A pretensão do parlamentar, todavia, encontra óbice de
natureza constitucional, pois a Lei Maior confere á União a
competência privativa para legislar sobre trânsito, conforme
dispõe o art. 22. XI, "in verbis":
"Art. 22 - Compete privativamente á União legislar sobre:

xi - trânsito e transporte;!!.
Impõe-se, nesse passo, a observância da Lei Federal ng
5.108, de 21/9/66, que institui o Código Nacional de
Trânsito, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei
ng 237, de 23/2/57.
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O referido código já previu a notificação de multa de
trânsito, e esse expediente vem sendo regularmente
aplicado.
Os Departamentos Estaduais de Trânsito, que são órgãos
executivos com jurisdição sobre o território do respectivo
Estado, estão adstritos á observância do estipulado pelos
órgãos hierarquicamente superiores, que compõem a
Administração do Trânsito. Dessa forma, cabe ao Conselho
Nacional de Trânsito - CONTRAN - dispor sobre a matéria. E o
que se Infere do art. 86 do Decreto Federal nQ 99.244, de
10/5/90, que dispõe sobre a reorganização e o funcionamento
dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios:
"Art. 86 - Ao Conselho Nacional de Trânsito compete atuar

como órgão normativo e de coordenação da política e do
Sistema Nacional de Trânsito.
No que concerne à notificação de multa, o CONTRAN baixou a
Resolução nQ 568, de 25/11/80, que estabelece os
procedimentos para a aplicação de penalidades decorrentes de
Infração de trânsito.
Além do mais, a proposição versa, também, sobre o cálculo

do valor das multas, dispondo, no parágrafo único de seu
art. SQ, que "os acréscimos de qualquer natureza, calculados
incidentalmente sobre o valor básico da muita, não poderão
exceder os valores da Taxa Referencial Diária -TRD -

Ora, tal matéria foge ao contexto geral do projeto de lei
em questão, não podendo estar ali inserida. Ainda que fosse
pertinente, qualquer proposta legislativa estadual que
objetivasse fixar o valor das multas estaria em confronto
com o Código Nacional de Trânsito, uma vez que nele se
estabelece que somente ao Conselho Nacional de Trânsito
compete fixar o valor das muitas nos Estados, por proposta
dos respectivos Conselhos de Trânsito (art. 107, 2, do
Código Nacional de Trânsito).
Vê-se, portanto, que o projeto em pauta padece do vicio de
inconstitucionalidade, por versar sobre matéria que se
relaciona com a competência privativa da união.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela inconstitucionalidade do

Projeto de Lei nQ 1.271/93.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
António Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Maria José

Haueisen - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro - Antônio
Pinheiro.

PARECER PARA O iç TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.317193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei
em epigrafe pretende autorizar a concessão de porte de arma
aos Oficiais de Justiça, para uso exclusivo em serviço.
Publicado em lg/4/93, a proposição foi distribuída a esta

comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição tem por escopo proporcionar aos Oficiais de
Justiça uma maior segurança no desempenho de suas
atividades. Todavia, a pretensão do parlamentar encontra
óbice de natureza constitucional pois a Carta Política
mineira atribui ao Presidente do Tribunal de Justiça a
iniciativa privativa para legislar sobre a or ganização dos
servicos auxiliares referidos no seu art. 66, IV, fl a", que
assim dispõe:
"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 iuizo inferiores
e vara judiciária, a fixação de vencimentos de seus membros,
dos juizes, inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços
auxiliares e dos juizos Que lhe forem vinculados, observados
os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, fl lQ e 2g, e
32;"(grifos nossos)-
De fato, os beneficiários do projeto pertencem aos quadros

de carreira dos serviços auxiliares do Poder Judiciário.
Fundamentado no consagrado principio constitucional da
separação de Poderes, o Poder supracitado tem autonomia para
organizar sua própria administração. Esse principio está bem
assegurado nos arts. 97 e 103 da Constituição Estadual, que
versam sobre a competência e a organização dos Tribunais.
A autorização que ora se discute diz respeito a
peculiaridades para a execução de um determinado serviço,
que é, sem dúvida, passível de expor seus agentes a
situações de perigo. Porém, só ao Poder Judiciário compete
analisar a conveniência de se conferir porte de arma a seus
servidores, no interesse de facilitar o desempenho das
atribuições funcionais que lhes são afetas.
A proposição em apreço configura uma interferência na
organização do Poder Judiciário, que é o órgão detentor da
prerrogativa de instaurar o processo legislativo em matéria
dessa natureza.
Além disso, o art. 2g do projeto, ao dispor que o
Secretário de Estado da Segurança Pública deverá baixar
normas regulamentares, contraria os ditames do inc. VII do
art. 90 da Carta Política mineira, que confere ao
Governador do Estado a competência privativa para expedir
decretos e regulamentos a fim de assegurar a fiel execução
da lei.
O projeto padece do vicio de inconstitucionalidade, razão
pela qual não deve ser acolhido por esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela inconstitucionalidade do

Projeto de Lei ng 1.317/93.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Antõnio Júlio, Presidente - Antõnio Pinheiro. Relator -

Geraldo Rezende - Maria José Haueisen - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro.
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PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.328/93

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

O Projeto de Lei flQ 1.328/93, do Deputado Wanderley Ávila,
propõe declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Esperança do Vale ng 15, com sede no Município de
Itamarandiba.
Publicado em 8/4/93, a matéria foi encaminhada,
preliminarmente, á Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua constitucionalidade, juridicidade e
legalidade, na forma do Substitutivo nQ 1, que apresentou.
Em atendimento ás normas regimentais, vem o projeto a esta

comissão, para o lQ turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

A entidade em questão faz por merecer a declaração de sua
utilidade pública, em função dos relevantes serviços que
presta à comunidade, notadamente no que diz respeito á
beneficência, dentro dos principios maçônicos.
Não visualizamos, portanto, quanto ao mérito, qualquer

óbice á aprovação do referido projeto.
Conclusão

Pelo aduzido, opinamos favoravelmente á aprovação do
Projeto de Lei ng 1.328/93, na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 1.212192

Comissão de Redação
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução ri
1.212/92, que dá a denominação de Tribuna Popular Deputado
Ulysses Guimarães à tribuna popular da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2Q
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 promulgado. -

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.212192
Dá a denominação de Tribuna Popular Deputado kilysses
Guimarães á tribuna popular da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica denominada Tribuna Popular Deputado Ulysses

Guimarães a tribuna popular instalada no Largo das
Bandeiras, o qual integra o Espaço Político-Cultural da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Péricles Ferreira. Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Dilzon Melo.
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Selo Horizonte, sábado, 22 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 383a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE MAIO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz e Amilcar Padovani
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos - Apresentação de Proposi-
ções: Projeto de Resolução no 1.409/93- Projetos de Lei do
ng 1.410 ao 1.418/93 - Requerimentos do ng 4.330 ao 4.355/93
- Requerimentos da Deputada Maria José Haueisen e dos
Deputados Amilcar Padovani e José Militão (2) -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Administração
Pública e dos Deputados Geraldo da Costa Pereira (2), Mauri
Torres, Simão Pedro Toledo e José Militão - Registro de
presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Péricles Ferreira, Maria Elvira, Ibrahim Jacob, João Batista
e Ivo José - Questão de Ordem - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ta
Fase: Designação de comissão: Comissão de Representação para
comparecer à 35a Festa Nacional do Milho, em Patos de Minas,
no período de 21 a 30 de maio do corrente - Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento da
Deputada Maria José Haueisen (retirada de tramitação do
Projeto de Lei no .1.075/92); inclusão do projeto em ordem do
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno -
Requerimento do Deputado Amilcar Padovani; discursos dos
Deputados Raul Messias e Antônio Fuzatto; aprovação -
Requerimento do Deputado José Militão; discursos dos
Deputados Roberto Carvalho e Wellington de Castro; aprovação
- Requerimento do Deputado José Militão; aprovação - la
Fase: Questões de ordem - Discussão e votação de
proposições: Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng
1.407/93; requerimento do Deputado Miguel Barbosa; discursos
dos Deputados Marcos Helênio, Antônio Carlos Pereira e Raul
Messias; questões de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; existência de número regimental para discussão do
projeto; discurso do Deputado Edward Abreu; questão de
ordem; chamada para recomposição de "quorum; existência de
número regimental para votação; prosseguimento do discurso
do Deputado Edward Abreu; palavras do Sr. Presidente;
retomada da votação do requerimento do Deputado Miguel
Barbosa; discursos dos Deputados Wilson Pires e Maria José
Haueisen; questão de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; existência de número regimental; questão de ordem;
discurso do Deputado Ivo José; decisão de questão de ordem;
questões de ordem; discurso do Deputado Antônio Fuzatto:
prorrogação da reunião; aprovação do requerimento;
verificação de votação; ratificação da aprovação; declaração
de voto; retomada da discussão do Projeto de Lei ng
1.407/93; discursos dos Deputados Agostinho Patrus e Roberto
Amaral; questão de ordem; discurso do Deputado José Militão;
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apresentação das Emendas do ng 2 ao 17; encerramento da dis-
cussão; devolução do projeto, com as emendas, à Comissão de
Administração Pública - Discussão, no lQ turno, do Projeto
de Lei nQ 1.408/93; requerimento da Deputada Maria Olivia;
discursos dos Deputados Antônio Carlos Pereira, Maria José
Flaueisen, Roberto Carvalho, Ivo José, Marcos Helênlo e
Antônio Fuzatto; questão de ordem; aprovação do
requerimento; verificação de votação; ratificação da
aprovação; retomada da discussão do Projeto de Lei n
1.408/93; discursos dos Deputados João Batista, Cõssimo
Freitas, Péricles Ferreira e Ronaldo Vasconcellos;
apresentação das Emendas do nQ 1 ao 4; encerramento da
discussão; devolução do projeto, com as emendas, à Comissão
de Administração Pública - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h12min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rémolo Aloise - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Arubrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber
Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - tbrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio - 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 Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley
Avila - 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.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Sebastião Helvécio, 40-Secretário, nas funções
de 2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado José Maria Pinto, 1Q-Secretário 'ad hoc" lê a

seguinte correspondêcia:
OFÍCIOS

Do Sr. Octávio Elisio Alves Brito, Secretário de Ciência e
Tecnologia, comunicando que o Conselho Estadual de Ciência e
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Tecnologia - CONECIT - deliberou, por unanimidade de votos,
posicionar-se contra a Proposta de Emenda à Constituição ng
33/93, em tramitação nesta Assembléia Legislativa. ( Anexe-
se à Proposta de Emenda à Constituição flQ 33/93.)
00 Sr. Accacio Ferreira dos Santos Júnior, Secretário
Adjunto de Indústria e Comércio, informando, em atenção a
requerimento do Deputado Geraldo da Costa Pereira (ampliação
e complementação dos Distritos Industriais dos Municípios de
Divinópolis e Coronel Fabriciano), que já existe um projeto
para o DI de Coronel Fabriciano, cuja execução está
dependendo da apresentação de documentos a serem elaborados
por aquela Prefeitura Municipal, para posterior celebração
de um novo convênio entre as partes, e que a ampliação do DI
de Divinópolis está condicionada à solução de pendências
entre a CDI e aquela Prefeitura.
Da Sra Wanda Beatriz Entreportes da Conceição, Diretora
Administrativa da Federação das Entidades Culturais e
Artísticas do Vale do Jequitinhonha - FECAJE -, encaminhando
exemplar do projeto para o Festivale/93, que será realizado
no período de 16 a 25 de julho do ano em curso, e pedindo o
empenho desta Casa junto à Secretaria de Cultura para que
sejam liberadas verbas que possibilitem um maior êxito para
o referido evento -
0 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 PIQ 1.410193

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João
Evangelista imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de São João Evangelista imóvel de propriedade do
Estado, localizado naquele municipio, às margens da BR-120,
na Av. 1Q de Junho, com os seguintes limites e
confrontações: pela frente, numa extensão de 65m (sessenta e
cinco metros), com a Av. lo de Junho; pela direita, numa
extensão de 128m (cento e vinte oito metros), com terrenos
da Prefeitura Municipal; pelos fundos, numa extensão de 65m
(sessenta e cinco metros), com o córrego; e pela esquerda,
numa extensão de 134m (cento e trinta e quatro metros), com
o Estádio Municipal, perfazendo uma área total de 8.515m2
(oito mil quinhentos e quinze metros quadrados), conforme
consta na escritura pública registrada sob o ng R-2/1.622,
no livro 2A/3, às fls. 027. do Cartório do Registro Geral de
Imóveis e Hipotecas da Comarca de São João Evangelista.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo se

destina à construção de prédio para funcionamento de uma
escola municipal e de um ginásio poliesportivo
Art. 2g - 0 imóvel reverterá ao Estado se, no prazo de 3

(três) anos, não lhe for dada a destinação prevista no
artigo anterior.
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Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
José Laviola
Justificação: São João Evangelista, como a maioria dos mu-

nicípios mineiros, depara, a cada inicio de ano letivo, com
um elevado número de crianças em idade escolar. Muitas
delas, entretanto, deixam de estudar, em virtude da
inexistência de vagas em escolas públicas. Dessa forma,
tornou-se necessário, para a administração municipal,
construir mais escolas para abrigar o maior número possível
de alunos, que vêem na escola pública a única forma de
iniciar ou concluir os seus estudos.
Assim sendo, aquela Prefeitura, com o intuito de ampliar a
sua rede de ensino, deseja reaver o terreno que doou ao
Estado, para construir, no local, uma escola pública da la à
8,1 série, pois, na região onde o imóvel está localizado não
existe nenhuma unidade de ensino Cumpre-nos salientar que o
terreno em questão foi doado ao Estado, em 1985, para a
construção de uma praça de esportes e, até a presente data,
não foi iniciado qualquer tipo de construção, permanecendo o
imóvel desocupado. Por esse motivo, não há nada mais justo
que o citado imóvel retorne ao município, que poderá
construir mais uma escola pública, além de possibilitar a
construção de um ginásio poliesportivo, atendendo, dessa
maneira, ao objetivo que norteou a doação do terreno ao
Estado em 1985.
- 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 1.411193
Declara de utilidade pública a Associação Riopombense de
Proteção e Assistência a Menores Abandonados - ARPAMA -

com sede no Município de Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Riopombense de Proteção e Assistência a Menores Abandonados
- ARPAMA -, com sede no Município de Rio Pomba.
Art. 2Q  Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
José Laviola
Justificação: A Associação Riopombense de Proteção e

Assistência a Menores Abandonados - ARPAMA -, com sede e
foro na cidade de Rio Pomba, é uma entidade jurídica de
direito privado, filantrópica e sem fins lucrativos.
A finalidade principal da associação em tela é dar proteção

e prestar gratuitamente assistência a meninas, moças e,
possivelmente, a meninos desamparados, ministrando-lhes
educação espiritual, alfabetização e instrução profissional.
Presta também a entidade assistência médica e dentária aos
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adolescentes de até 14 anos de idade e abriga menores.
quando se faz necessário.
Pelos grandes benefícios prestados pela entidade à
comunidade riopombense é que apresentamos a presente
proposição, solicitando o apoio de nossos pares à sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.412/93
Declara de utilidade pública o Movimento dos Sem Teto de
Uberaba, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Movimento
dos Sem Teto de Uberaba, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. s - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993-
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Movimento dos Sem Teto de Uberaba, fundado
em julho de 1990, é uma associação civil sem fins
lucrativos, destinada a organizar e mobilizar os que não
possuem moradia própria, no intuito de conquistar habitação
digna para todos.
Propõe-se a entidade lutar por moradia digna, com infra-
estrutura que permita o acesso do indivíduo ao lazer, á
saúde, á educação e à higiene, abrindo-lhe, dessa forma, o
caminho para exercer plenamente seus direitos mais
elementares de cidadania.
A associação congrega mais de 4 mil filiados e é dirigida
por pessoas idôneas e idealistas, que se consagram
incansavelmente a cumprir os objetivos acima mencionados,
constantes em seu estatuto.
Como resultado das ações desse grupo de uberabenses,

destaca-se a conquista, em 1991, de um imóvel em Uberaba, no
parque das Gameleiras, com área de 11.800m2, originário do
Governo Estadual, onde foram edificadas 45 residências,
distribuídas aos filiados do movimento segundo critérios bem
definidos.
Outras ações do movimento resultaram no repasse de 17
casas, financiadas pela Caixa Econômica Federal, e de mais
85 residências, construidas pela Cohagra, às famílias
cadastradas.
Pelo relevante papel da entidade de mobilização da

sociedade em busca de soluções do grave problema da moradia,
é de inteira justiça a aprovação deste projeto pelos
ilustres parlamentares mineiros.
- 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 1.413/93
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural
Lagoa de Peixe - ACRLP -, com sede no Município de Peçanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Rural de Lagoa de Peixe - ACRLP -, com sede no
Município de Peçanha.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Maria José Haueisen
Justificação; A Associação Comunitária Rural Lagoa de Peixe
- ACRLP - tem o objetivo primordial de trabalhar para o
desenvolvimento da agricultura na região do Município de
Peçanha. Tem, ainda, o propósito de prestigiar, estimular e
ajudar as iniciativas que beneficiem a comunidade desse
município.
Verifica-se, também, que a entidade apresenta todos os
requisitos para que se possa declará-la de utilidade
pública, o que nos faz solicitar aos membros do Poder
Legislativo a aprovação deste projeto de lei.
- 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 1.414/93
Declara de utilidade pública a Loja Simbólica Labor e

Civismo, com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Simbólica Labor e Civismo, com sede no Município de
Cataguases.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário -
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Tarcisio Henriques
Justificação: Fundada em 24/8/67, a Loja Simbólica Labor e

Civismo é uma entidade de caráter filosófico e filantrópico,
cuja maior preocupação é o crescimento espiritual do homem,
visando a sua perfeita integração na sociedade.
A documentação da entidade atende aos requisitos para
torná-la de utilidade pública, prémio merecido pelo trabalho
excelente que ela vem desenvolvendo, visando á perfeita
integração do homem na sociedade, modificando-a para melhor-
- 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 1.415/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da

Paz nQ 13, com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
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Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Obreiros da Paz ng 13, com sede no Município de
Cat aguases.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 20 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação; Fundada em 11/9/84. a Loja Maçônica Obreiros
da Paz no 13 é uma entidade de carateres filosófico e
filantrópico, cuja maior preocupação é o crescimento
espiritual do homem, visando a sua perfeita integração na
sociedade.
A documentação da entidade atende aos requisitos para torná-
la de utilidade pública, prémio merecido pelo excelente
trabalho que vem desenvolvendo, visando à integração do
homem no seio de nossa sociedade, melhorando-a a partir do
aprimoramento moral do indivíduo.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.416/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de

Açucena - AMORA -, com sede no Município de Açucena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Moradores de Açucena - AMORA -, com sede no Município de
Açucena-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Milton Salles
Justificação; A Associação dos Moradores de Açucena - AMORA
- encontra-se em pleno funcionamento, cumprindo as suas
finalidades estatutárias, há mais de dois anos.
Com sede em Açucena, na Rua Beira Rio, 20, a entidade tem
por finalidade a assistência social, sem fins lucrativos, à
comunidade local.
A associação adota a sigla AMORA, com que é designada no
estatuto. E vedado a ela promover, participar e interferir
em reuniões de caráter político-partidário.
Essas, as razões que justificam a apresentação 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
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.417193
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência

Social, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
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Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Assistência Social, 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 Reuniões, 20 de maio de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: A Associação de Assistência Social, que tem
por finalidade prestar serviços voltados ao bem-estar dos
mais carentes, funciona há mais de dois anos, conforme
documentação anexa.
Tornar a referida entidade de utilidade pública é
reconhecer um trabalho que vem sendo desenvolvido com muita
dedicação por seus associados, razão por que peço o poio dos
nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.418/93
Declara de utilidade pública a Igreja Evangélica

Pentecostal Getsêmani, com sede no Município de Selo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i Q - Fica declarada de utilidade pública a Igreja
Evangélica Pentecostal Getsémani, 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 Reuniões. 20 de maio de 1993.
Glycon Terra Pinto
Justificação: A Igreja Evangélica Pentecostal Getsêmani é
uma sociedade civil e religiosa cujo fim precipuo é a
pregação do Evangelho e a prática da caridade espiritual,
moral e material.
A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada
de utilidade pública, razão pela qual apresentamos o
presente projeto de lei, esperando contar com o apoio dos
colegas à 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 r, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 4.330/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação do sistema DOO no Município de Grão-Mogol.
Ng 4.331/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à abertura, pelo DER-MG, de licitação
para as obras do anel rodoviário do Município de Januària.
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NQ 4.332/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á abertura, pelo DER-MO, de licitação
para o asfaltamento da estrada que liga o Distrito de Brejo
do Amparo à sede do Município de Januária. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.333/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
assinatura de convênio com a Prefeitura Municipal de
Januária para o término da construção dos postos de saúde da
vila Levinõpolis e do povoado de Jatobá. N A Comissão de
Saúde e Ação Social.)
NQ 4.334/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
assinatura de convênio com a Prefeitura Municipal de
Januária objetivando a conclusão das obras do estádio
municipal local. (- A Comissão de Educação.)
NQ 4.335/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à autorização para que o DER-MO ceda, em
regime de comodato. à Prefeitura do Município de Rio Pardo
de Minas uma patrulha motomecanizada, que servirá à
recuperação das estradas do município- (- A Comissão de
Administração Pública.)
NQ 4.336/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à instalação da Delegacia Regional de Policia do
Município de Januária. (- A Comissão de Defesa Social.)
Ng 4.337/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas á
instalação de um posto telefônico interurbano no povoado de
Várzea Bonita, no Município de Januária. (- A Comissão de
Administração Pública.)
No 4.338/93. do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
construção do prédio da Escola Estadual Cônego Ramiro Leite,
localizada no Distrito de Brejo do Amparo, no Município de
Januária (- A Comissão de Educação.)
NQ 4339/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
aquela companhia encampe o serviço de abastecimento de água
no Município de São João da Ponte. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social.)
Ng 4.340/93, do Deputado Cléuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao asfaltamento da estrada que liga os
Municípios de São João da Ponte e Varzelândia á Rodovia BR-
135, na localidade de Japonvar H	A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 4.341/93, do Deputado Cléuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
integração do SERVIR - Serviço de Promoção ao Menor do
Município de Januária, com o Projeto Curumim. (- A Comissão
de Educação.
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NQ 4.342/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Planejamento para que faça
gestão junto à SUDENE e ao Governo Federal, objetivando a
efetiva inclusão de todos os municípios da região mineira da
SUDENE (Poligono das Secas) na área do semi-árido
nordestino. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 4.343/93, do Deputado Wellington de Castro, solicitando

seja formulado apelo ao Presidente da TRANSMETRO com vistas
á criação de linha de ônibus intermunicipal ligando
Justinópolis, Distrito de Neves, ao Shopping De] Rey, nesta
Capital.
NQ 4.344/93, do Deputado Wellington de Castro, solicitando

seja formulado apelo ao Presidente da TRANSMETRO com vistas
a que seja aumentado o número de coletivos da linha de
ônibus nQ 1.159-B, nesta Capital. (- Distribuídos á Comissão
de Administração Pública.)
NQ 4.345/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à execução
de projetos para melhoria da rede de distribuição de energia
elétrica na zona rural do Município de Janaúba.
NQ 4.346/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas á inclusão
do Município de Janaúba no Projeto Mutirão.
NQ 4.347/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas á
liberação de financiamento para expansão da rede de energia
elétrica urbana e rural no Município de Janaúba.
NQ 4.348/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja

formulado apelo n Presidente da CEMIG com vistas a que seja
autorizada a ex 4ção de projetos de eletrificação urbana e
rural para o Munlcipio de Baldim.
NQ 4.349/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas á
realização de acordo relativo á divida deixada pela
administração anterior do Município de Jequitibá.
NQ 4.350/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMtG com vistas a que seja
autorizada a liberação de dois postes urbanos para o povoado
de Vargem Bonita: um para o povoado de Calabouço e um para o
povoado do Onça, todos no Município de Jequitibá.
NQ 4.351/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja,

formulado apelo ao Presidente da CEMIO com vistas a que seja
autorizada a liberação de financiamento para a extensão de
rede de energia elétrica para uma rua do povoado do Onça,
uma do povoado do Baú, no Município de Jequitibá, e duas na
sede do referido município.
NQ 4.352/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
encaminhado apelo ao Presidente da CEMG com vistas à
liberação de projetos de eletrificação rural para o
Município de Capim Branco. (- Distribuídos à Comissão de
Política Energética.)
NQ 4.353/93, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja
formulado apelo ao Tribunal de Contas com vistas á
realização de inspeção técnica extraordinária na
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Concorrência ng 1/93, da MGS - Minas Gerais Administração e
Serviços S.A. cujo objetivo é a aquisição de duas novas
aeronaves para a frota do Governador. (- A Comissão de
Administração Pública.)
NQ 4.354/93, do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que
seja submetida á apreciação do CONFAZ a proposta de
concessão de crédito presumido de ICMS, correspondente a 2%,
a empresa que intensifique sua produção cultural por meio de
doação ou patrocínio. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
Ng 4.355/93, da Deputada Elisa Alves, solicitando a
transcrição, nos anais da Casa, da carta "Ao Povo de Araxá",
de autoria do Dr. Ayres Dumont de Paiva Borges. (- A Mesa da
Assembléia.)
Da Deputada Maria José Raueisen, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nQ 1.075/92, de sua autoria.
Do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja apreciado em
regime de urgência o Projeto de Resolução ng 1.409/93.
Do Deputado José Militão (2), solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei
Complementar nQ 25/93 e que ele seja apreciado em reunião
conjunta das Comissões de Defesa Social e de Fiscalização
Financeira, às quais foi distribuído.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Administração Pública e dos Deputados Geraldo da Costa
Pereira (2), Mauri Torres, Simão Pedro Toledo e José
Mil i tão.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
registrar a presença, em nossas galerias, dos alunos e
professores do Colégio Universo Infantil, da nossa querida
Ubá, a Cidade Carinho.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Péricles Ferreira, Maria Elvira, Ibrailim
Jacob, João Batista e Ivo José proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, queria pedir a

V. Exa. que, por favor, respeitasse os 10 minutos a que cada
um tem direito. V. Exa. não está fazendo isso. Peço a V.
Exa. que respeite os 10 minutos de cada Deputado, seja ele
do PT, do PSDB, do PDS, do POT, etc. E só isso.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 13 parte, a
Presidência passa á 2a parte da reunião, com a Ia fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão de
Representação para comparecer á 35a Festa Nacional do Milho,
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a realizar-se em Patos de Minas, de 21 a 30 de maio do
corrente ano. Pelo BRD: Deputados Bernardo Rubinger, Elmiro
Nascimento e Hely Tarquinio: pelo PT: Antônio Fuzatto; pelo
PSD: Francisco Ramalho. Designo Ao Departamento de
Comissões.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Administração Pública - apreciação e aprovação dos
Requerimentos ngs 4.252. 4.249, 4.279, 4.296, 4.281, 4.282,
4.291, 4.251, 4.255, 4.242, 4.270, 4.011, 4.246, 4.247,
4.253, 4.256, 4.257, 4.258, 4.294, 4.298/93 e rejeição dos
Requerimentos ngs 4.254, 4.276, 4.283. 4.250 e 4.275/93
(Ciente. Publique-se.); Geraldo da Costa Pereira -
falecimento dos Srs. Renato José Pereira e Maria José
Guimarães, em Divinõpolis; Mauri Torres - falecimento do Sr.
Alziro Pereira, em Belo Horizonte; Simão Pedro Toledo -
falecimento do Sr. Vasco Viana de Andrade, em Pouso Alegre;
José Militão - falecimento do Sr. Abraão Daura, em 28 de
maio, em Patrocínio (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da ilustre Deputada Maria
José Haueisen, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nQ 1.075/92, de sua autoria. Inclua-se o
projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 do
Regimento Interno.
Requerimento do ilustre Deputado Amilcar Padovani que, na
forma regimental, solicita seja o Projeto de Resolução n
1.409/93, da Mesa da Assembléia, apreciado em regime de
urgência.
- Os Deputados Raul Messias e Antônio Fuzatto, encaminhando

a votação, proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
Requerimento do ilustre Deputado José Militão, solicitando,

nos termos do inciso III do art. 129 do Regimento Interno,
seja o Plenário ouvido sobre o Projeto de Lei Complementar
flQ 25/93, do Governador do Estado, e que o referido projeto
seja apreciado em reunião conjunta das Comissões de Defesa
Social e de Fiscalização Financeira, para as quais foi
distribuído.
- Os Deputados Roberto Carvalho e Wellington de Castro,
encaminhando a votação, proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
Requerimento do Deputado José Militão, em que solicita, na
forma regimental, a convocação de reunião conjunta das
Comissões de Defesa Social e de Fiscalização Financeira,
para a apreciação do Projeto de Lei Complementar nQ 25/93.
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Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado-

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

Questões de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem, para comunicar a VExa, e aos demais
Deputados da Casa o teor de uma carta que a Liderança do
Governo - tenho o prazer de comunicar publicamente que faço
parte dessa Liderança - recebeu, nesta Assembléia, do
Secretário do Planejamento e Coordenação Geral, Dr. Paulo
Paiva, a qual é datada de 20/5/93. (- Lê:)

II * Senhor Deputado,
De ordem do Senhor Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia,

comunica a publicação, no "Minas Gerais!! de hoje, do Decreto
ng 34.703/93, que estabelece os critérios para o corte do
ponto do pessoal grevista.
Tais critérios resultam das preocupações dos lideres dos
partidos que apóiam o Governo nessa Assembléia Legislativa,
no sentido de minimizar, mediante o seu parcelamento, o
impacto financeiro do desconto dos dias parados, bem como
aprovar o principio de reposição das aulas, no caso da área
da educação.
Convicto, pois, que o Poder Executivo, em harmonia com o
Poder Legislativo, vem adotando, em comum acordo, as medidas
necessárias à superação do movimento grevista, renovo meus
protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Paulo Paiva, Secretário de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral
- Publicado de acordo com o texto Original.)

O Deputado Milton Salles - Sr. Presidente, em se tratando
de uma comissão não oficial, proposta pelo Deputado
Wellington de Castro, gostaria de fazer inserir nos anais da
Casa que nosso partido - o PFL - faz questão de participar
dessa comissão, ajudando o Deputado na solução desse grave
problema.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.407/93, do Governador do Estado, que 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 Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com a Emenda ng 1, que apresenta.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Barbosa, em que,
na forma regimental, solicita que o Projeto de Lei ng
1.407/93 tenha sua discussão encerrada, no máximo após
haverem discutido quatro oradores, que se faça pelo processo
simbólico no seu todo, não sendo permitidos destaques de



506

dispositivos ou de emendas, e que não seja adiada sua
votação.
- Os Deputados Marcos Helênio, Antônio Carlos Pereira e

Raul Messias proferem discursos para encaminhar a votação,
que serão publicados em outra edição.

Questões de Ordem
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, como V. Exa. pode
verificar, de plano, não há" quorum" para o prosseguimento
dos nossos trabalhos. Solicito o encerramento desta reunião.
O Deputado Emano Batista - Sr. Presidente, solicito a V.
Exa. que seja feita a recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Esta Presidência

solicita ao ilustre Deputado Amilcar Padovani que proceda à
chamada dos Deputados, para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 36 Deputados. Não
há número para votação, mas o há para a continuação da
discussão do Projeto de Lei nQ 1.407/93. Com a palavra, para
discutir o projeto, o Deputado Edward Abreu.
- O Deputado Edward Abreu profere discurso, que será

publicado em outra edição.
Questão de Ordem

O Deputado Milton Salles - Nobre Deputado, não é nenhuma
descortesia em relação ao importante pronunciamento de V.
Exa. , mas gostaria de pedir ao Sr. Presidente, com a vênia
de V. Exa. , a verificação de "quorum' visto que há poucos
Deputados no Plenário.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do ilustre
Deputado Milton Sanes. Esta Presidência solicita ao ilustre
Deputado Sebastião Helvécio que proceda á chamada para
recomposição de quorum1
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 43 Deputados.
Portanto, há quorum para a continuação de nossos
trabalhos.
- D Deputado Edward Abreu conclui seu discurso, que será

publicado em outra edição.
Palavras do Sr. Presidente

Esta Presidência informa ao Plenário que vamos voltar ao
processo de votação do requerimento, estando ele,
entretanto, prejudicado na parte referente à discussão.
- Os Deputados Wilson Pires e Maria José Haueisen proferem

discursos para encaminhar a votação, que serão publicados em
outra edição.

Questão de Ordem
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, dada a importância do
requerimento e dos projetos que estão sendo discutidos nesta
tarde, em respeito ás galerias e aos cidadãos de Minas
Gerais, solicito que , se faça a recomposição de 'quorum'.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de recomposição de
quorum do ilustre Deputado Ivo José. Com  a palavra, o
Deputado Amilcar Padovani, para proceder á recomposição de
quorum".
0 Sr. Secretário - (-Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados;
portanto, há número para a continuação dos nossos trabalhos.

Questão de Ordem
- O Deputado Roberto Carvalho suscita questão de ordem,

que será publicada em outra edição.
O Sr. Presidente - Após as palavras do ilustre Deputado
Ivo José, esta Presidência responderá á questão de ordem
levantada pelo ilustre Deputado Roberto Carvalho.
- O Deputado Ivo José profere discurso, que será publicado

em outra edição.
Decisão de Questão de Ordem

O Sr. Presidente - Esta Presidência vai responder à questão
de ordem levantada pelo ilustre Deputado Roberto Carvalho.
Em resposta á sua questão de ordem, a Presidência esclarece
que o fundamento regimental do requerimento do ilustre
Deputado Miguel Barbosa, na parte referente à votação global
dos dispositivos, ou seja, votação no todo, e não, por
partes, é o inciso VIII do art. 245. E, no que concerne ao
não-deferimento de pedidos de destaque, é justamente O
inciso XVII do art. 244. A Mesa entende que, por decisão
soberana do Plenário, a Presidência pode indeferir tais
pedidos.

Questões de Ordem
- O Deputado Roberto Carvalho suscita questão de ordem, que

será publicada em outra edição-
0 Sr. Presidente - Esta Presidência esclarece ao ilustre
Deputado que o artigo mencionado é o que se refere a
despacho de pedido de destaque. A Mesa entende que, por
decisão do Plenário, o Presidente deve deixar de deferir. A
Presidência solicita ao ilustre Secretário Amilcar Padovani
que proceda à leitura do artigo.
O Sr. Secretário - (- Lê:) 'Art. 244 - Será despachado pelo
Presidente o requerimento que solicitar- ....XVII - votação
destacada de emenda ou dispositivo".
O Deputado Roberto Carvalho - Não, Sr. Presidente, nós não
podemos aceitar essa interpretação. Está claro no texto:

requerimento que solicitar . . . . votação destacada
. Ele quer acabar com os destaques, ou seja, ele quer

acabar com o Regimento.
O Sr. Presidente - Se 5. Exa. ler o dispositivo, verá que o

art. 244 diz: "Será despachado ......, e não, obrigatoriamente
deferido. Por isso, se o Plenário decidir como instância
superior à Presidência, esta terá que indeferir o pedido
porventura formulado.
Com a palavra, o ilustre Deputado Antônio Fuzatto.
- O Deputado Antônio Fuzatto profere discurso, que será

publicado em outra edição.
Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - Nos termos regimentais, esta Presidência
vai prorrogar a presente reunião por mais 2 horas. Não
havendo outros oradores inscritos para encaminhamento da
votação, a Presidência vai colocar o requerimento em
votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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O Deputado Antônio Carlos Pereira - 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 35 Deputados; votaram

contra 7 Deputados. Está aprovado o requerimento.
A Mesa vai dar seqüência à discussão do projeto. Com a

palavra, o Deputado Marcos Nelénio.
Declaração de Voto

O Deputado Marcos Helênlo - Gostaria apenas de aproveitar o
momento para chamar a atenção do público que está aqui e que
viu como votaram os Deputados, para depois não dizerem que
houve novos cartazes.
- Os Deputados Agostinho Patrus e Roberto Amaral proferem

discursos para discutir o projeto, que serão publicados em
outra edição.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Fuzatto - Primeiramente. Sr. Presidente,
queria dizer que fiquei triste, porque o Deputado Roberto
Amaral não me concedeu um aparte, quando tinha meia hora
para falar.
Eu queria pedir esclarecimentos sobre o seguinte: cada
orador tem 30 minutos para falar, e temos 2 horas para
discutir o projeto. Queria saber se poderíamos usar o tempo
do orador que não utilizar os 30 minutos.
O Sr. Presidente - Não. Serão apenas quatro oradores, que
já se inscreveram. Agora, a expressão é: "até 30 minutos.
Se o orador usar um minuto ou meio minuto, isso é com ele.
Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado José
Mil itão.
- O Deputado José Militão profere discurso, que será

publicado em outra edição.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 1.407193
EMENDA Ng 2

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
"Art .....O disposto no art. 6cj da Lei ng 9.532, de 30 de

dezembro de 1987, aplica-se ao titular de cargo de
provimento efetivo do quadro de pessoal do Poder Executivo,
o qual, em 30 de dezembro de 1987, fosse apostilado em cargo
de provimento em comissão, com base na Lei ng 5.945, de 11
de julho de 1972, com a redação dada pelo art. 12 da Lei ng
8.019. de 23 de julho de 1981, e tenha sido nomeado, em data
posterior, para o exercício de outro cargo de mesma
natureza, de maior remuneração, em quadro de pessoal da
administração pública estadual, no qual tenha permanecido
por, no mínimo, 2 (dois) anos ininterruptos.".
Sala das Reuniões. 20 de maio de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Ao ressalvar, por meio do art. 6g da Lei ng

9.532, o direito dos ocupantes de cargos em comissão, em
30/12/87, para a obtenção do beneficio a que se refere o
art. 22 da Lei ng 5.945, de 11/7/72, quis o legislador fazer
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justiça ao servidor que se achava sob o regime da referida
lei. Deixou, porém, de assegurar os mesmos direitos aos que,
não ocupando cargo em comissão naquela data, estiveram por
vários anos sob o mesmo regime, obtendo, até mesmo,
apostilamento. A esses, com muita razão, caberia assegurar-
se a continuidade do regime, pois a mudança os afeta de
forma radical e perversa, sobretudo aos que já cumpriram
tempo para aposentadoria. Ora, é intenção consistente do
legislador promover a eqüidade, e, no presente caso, a forma
de fazê-lo é estender a esses poucos servidores os termos do
referido artigo.
Com os dois exemplos a seguir, pretende-se tornar mais

clara a justificação:
1 - um funcionário com poucos anos de serviço nomeado para

cargo em comissão em fins de 1987, encontrando-se no
exercício do cargo em 31 de dezembro do mesmo ano, teve os
direitos assegurados;
2 - outro funcionário, com mais de 30 anos de serviço,
tendo ocupado vários cargos em comissão, apostilado, não
teve os direitos assegurados. Não os teve assegurados porque
não se achava no exercício de cargo em comissão em 31/12/87,
pois fora exonerado alguns meses antes. No entanto, esteve
sob o regime dessa lei durante toda a sua vigência.
Repercussão: o fato de todos os cargos em comissão acharem-
se preenchidos em 30/12/87 e de aos seus ocupantes estarem
assegurados os benefícios em apreço reduz os efeitos da
emenda, em curto prazo, a algumas eventuais substituições.
Em médio prazo, no final do atual Governo, deverá crescer um
pouco, mas continuará a ser um número pequeno. Em longo
prazo serão irrelevantes os efeitos, pois os possíveis
candidatos aos cargos diminuem com as aposentadorias.

EMENDA NQ 3
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 'tg:
"Art. 4Q - . . ................

- - - O percentual previsto no 'caput" deste artigo
estende-se aos proventos dos servidores aposentados, bem
como às pensões pagas pelo Tesouro Estadual, não vinculadas
a subsidio.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Maria José Haueisen
Justificação: Embora a norma contida na Constituição da
República em seu art. 40, f 4Q, consagrada também na Carta
Estadual (art. 36, f 4o), seja auto-aplicável, entendemos
que a inclusão de tal parágrafo tende a confirmar a intenção
do Governador do Estado de cumprir esse dispositivo
constitucional, além de consagrar o método utilizado pelo
Poder Executivo, que incluiu dispositivo de igual teor no
2g do art. 1Q.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993-

EMENDA Np 4
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 4g: .
MIL.	'	-	. . ......
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- - Aplica-se o disposto no ' caput ' deste artigo ás
tabelas de vencimento do pessoal das autarquias e fundações
públicas.".
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Maria José Haueisen
Justificação: A emenda em questão visa a estender o
reajuste previsto para vigorar a partir de 1Q/7/93 aos
servidores das autarquias e fundações públicas. Da maneira
como está proposto no projeto, seria enorme injustiça para
com estes servidores, uma vez que ficariam de maio até a
vigência da política salarial sem nenhum reajuste nos seus
salários.

EMENDA NQ 5
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- A Gratificação de Incentivo à Docência será

incorporada ao vencimento básico dos professores na seguinte
forma:

- 10 (dez) pontos percentuais em julho, ficando em 40
(quarenta) pontos percentuais;
II - 10 (dez) pontos percentuais em setembro, ficando em 30
(trinta) pontos percentuais;
III - 10 (dez) pontos percentuais em novembro, ficando,

partir dai, em 20 (vinte) pontos percentuais.
Sala das Reuniões. 20 de maio de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: A emenda proposta atende a antiga

reivindicação, respeitando dessa maneira o limite
constitucional.

EMENDA NQ 6
Dê-se a seguinte redação ao SQ do art. lg:
"Art. l - . . ...........................

- Aplica-se à vantagem pessoal a que se refere o
parágrafo único do arU Sç, o art. 12 e o 2Q do art. 17 da
Lei 11.091, de 4 de maio de 1993, o índice percentual fixado
no "caput" deste artigo.!!.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993
Antônio Carlos Pereira
Justificação: Evidentemente, a omissão da expressão por

nós ora acrescentada é fruto da pressa com que o projeto foi
elaborado. O art. 12 da Lei nQ 11.091 extinguiu as
Gratificações de Saúde, de Atividade Penitenciária e de
Apoio à Atividade Educacional, transformando-as, ato
continuo, em vantagem pessoal. O f 2Q do mesmo artigo dispõe
que os percentuais de reajuste geral de vencimentos con-
cedidos ao servidor civil do Poder Executivo incidem sobre o
valor dessa parcela.

EMENDA NQ 7
Acrescente-se ao lQ do art. lQ a seguinte expressão, 'in

fine":
'Art. lg	-	. - .............................................
§ ig - . . . que passa a integrar os vencimentos básicos

neles referidos,
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Antônio Fuzatto
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Justificação: Nossa emenda busca explicitar no texto legal
a metodologia de cálculo já utilizada para estabelecer os
valores dos anexos.

EMENDA NQ 8
Acrescente-se ao f So do art. lQ a seguinte expressão "in

fine":
"Art. lg - . . .............

sg - - . . . e será incorporada aos vencimentos, a partir de
1Q de julho de 1993..
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Antõnio Carlos Pereira
Justificação: Os cargos e as funções das carreiras de

Ciência e Tecnologia (Fundação João Pinheiro, FAPEMIO, FUNED
e FEAM) perceberiam a parcela de Cr$1.800.000, (um milhão e
oitocentos mil cruzeiros), a titulo de vantagem pessoal.
Como o projeto parece ter sido elaborado apressadamente, de
forma a não se considerarem as especificidades de cada
tabela, propomos o prazo de até lg/7/93 para que a vantagem
seja incorporada e o tratamento seja unificado para todos os
servidores.

EMENDA Ng 9
Os anexos X a XX ficam acrescidos da parcela fixa e
universal de Cr$600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros).
Sala das Reuniões. 20 de maio de 1993.
Antõnio Carlos Pereira
Justificação : Ao procedermos aos cálculos da absorção da
parcela de Cr$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
cruzeiros), verificamos, para nossa surpresa, Que, no
tocante ao magistério, ela significa apenas Cr$1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil cruzeiros), ao contrário do
afirmado publicamente, representando injustificada
discriminação.

EMENDA Hp 10
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
» Art. .... - Os valores descontados dos vencimentos dos

servidores no mês de março de 1993, em virtude da greve,
serão repostos no pagamento do mês de maio de 1993.
Parágrafo único - Os dias não trabalhados em março, abril e
maio de 1993 serão repostos conforme cronograma a ser
acordado entre os servidores e os respectivos titulares dos
órgãos e das entidades do Poder Executivo.".
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Ivo José
Justificação: A maneira como o Decreto ng 34.713, de
19/5/93, trata a questão, além de revestir-se de caráter
eminentemente discriminatório, não atende ás reivindicações
dos servidores e aos interesses da sociedade (por não prever
reposição, e sim mero desconto) e é, sobretudo, punitivo,
afrontando-se com o direito de greve constitucionalmente
assegurado.

EMENDA Hp 11
O percentual de 40% (quarenta por cento) previsto no art.
lo passa a ser de 65% (sessenta e cinco por cento).
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
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Antônio Carlos Pereira
Justificação: Sugerimos a ampliação do percentual, tendo em

vista que o percentual proposto não corresponde á realidade
inflacionária vivida pelo Pais no período de maio a junho de
1993.

EMENDA NQ 12
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. lg - Os valores dos símbolos e dos níveis de

vencimentos dos servidores civis e militares do Poder
Executivo ficam reajustados, a partir de lQ de maio de 1993,
pelo percentual uniforme e universal de 90% (noventa por
cento), incidente sobre os valores vigentes em 30 de abril
de 1993.".
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Wilson Pires
Justificação: É incontestável a perda salarial que vem

sofrendo o funcionalismo público estadual nos últimos anos.
A conseqüência de um funcionalismo mal-remunerado é a greve,
com q ue sofre toda a sociedade.
Entendo Que a proposta contida nesta emenda é uma forma de
iniciar a recuperação do poder aquisitivo dos nossos
servidores, dando-lhes tratamento compatível com os
preceitos constitucionais.
Pelas razões expostas, conto com a aprovação desta

proposição pelos nobres pares.
EMENDA Pip 13

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- A diferença entre os valores dos símbolos e

dos níveis de vencimentos dos ocupantes do cargo de
Professor não será inferior a 30% (trinta por cento).".
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Wilson Pires
Justificação: Nos últimos anos, o profissional da educação

tem sido o mais prejudicado entre os funcionários públicos.
Responsáveis por tarefa das mais singulares, os professores
vêm sendo sacrificados e condicionados a uma sobrevivência
subumana. Perdem os professores, e perdem os alunos, pois a
evasão escolar é a principal conseqüência das greves.
Pretende a presente emenda valorizar o profissional da
educação, uma vez que lhe dá o estimulo para atualizar sua
formação A diferença contida entre um nível e outro, na
forma em que se encontra, é irrisória e insignificante, não
havendo distinção entre aqueles que tiveram acesso a
formação mais especifica e os que se viram diante do
desestimulo em buscar nova formação.
Pelas razões expostas, conto com a aprovação desta

proposição pelos nobres pares.
EMENDA NQ 14

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art . .... - A gratificação de função para os cargos de

Supervisor Pedagógico e de Orientador Educacional observará
o percentual previsto no art. Sg da Lei ng 11.091, de 4 de
maio de 1993.
Sala das Reuniões. 20 de maio de 1993.
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Álvaro Antônio
Justificação: O cargo de Supervisor Pedagógico exige o

mesmo nível de habilitação, a mesma carga horária e a mesma
complexidade de trabalho que os cargos de Diretor de escola
e Inspetor Escolar. O ocupante daquele cargo faz, portanto,
jus à mesma remuneração dos ocupantes desses dois últimos.
Esta emenda objetiva ainda incentivar as atividades
técnico-pedagógicas.

EMENDA Ng 15
Inclua-se onde convier o seguinte artigo:
"Art ------ O servidor público estadual detentor de cargo

ou função pública de Regente de Ensino ou de Professor que
se aposentar, terá direito à incorporação das gratificações
relativas aos biénios que lhe foram concedidos nos termos da
Lei ng 8.517. de 9 de janeiro de 1984, alterada pela Lei ng
9.831, de 4 de julho de 1989.

lg - O disposto neste artigo aplica-se desde a época de
sua concessão, independentemente do decurso de prazo em que
o servidor tenha percebido referida gratificação

- Os efeitos deste artigo retroagem á data da
concessão de cada biênio, aplicando-se aos servidores que se
aposentaram a partir de 5 de outubro de 1988.".
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Bonifácio Mourão
Justificação: O Poder Executivo instituiu, com muita
propriedade, desde 1984, uma gratificação de incentivo à
docência para os professores e regentes de ensino, concedida
a cada biênio de efetivo exercício na regência de classe.
Uma vez concedido o beneficio era de supor que, em qualquer
hipótese, salvo quando mudasse de série de classes, esse
biênio seria mantido. Entretanto, não foi o que ocorreu, já
que a lei que o instituiu exigia o interregno de quatro anos
de sua percepção para que se incorporasse aos proventos.
Mas a Constituição Federal, que veio a ser repetida em
nossa Carta Magna, trouxe o resgate e o respeito aos
inativos, determinando que qualquer beneficio concedido ao
pessoal da ativa seria estendido aos inativos, ainda que
decorrente de transformação ou classificação de cargo,
fixando, ainda, a irredutibilidade de vencimentos.
Dessa forma, todos os professores e regentes de ensino, que
se aposentaram a partir de 5/10/88, têm o direito à
manutenção dos benefícios que lhe foram concedidos desde que
não contrariassem norma expressa na nova Constituição. Não é
o que ocorreu, nem o que vem ocorrendo. Diversos servidores
que se aposentaram deixaram de perceber a gratificação de
um, dois ou três biénios somente pelo fato de não a estar
percebendo há mais de quatro anos. Cumpre-nos lembrar ao
Executivo que ê preciso respeitar os dispositivos
constitucionais e, para que se evite o seu não-cumprimento,
cabe-nos a grave responsabilidade de resgatar os direitos
que esses mestres adquiriram. Dessa forma, aguardo de meus
pares a aprovação desta emenda, que somente faz justiça a
quem efetivamente exerceu a regência de turma e de classes,
ministrou aulas ou exerceu atividades na rede estadual.
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EMENDA No 16
Inclua-se onde convier o seguinte artigo:
"Art . .... - Aos servidores que se aposentaram no cargo ou

na função pública de Professor ou de Regente de Ensino é
devida a gratificação de Incentivo a docência "pó-de-giz" no
mesmo percentual concedido aos servidores da ativa.
Parágrafo único - Os efeitos deste artigo retroagem à data

da concessão do beneficio ao pessoal da ativa.".
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Constituição Federal garantiu ao servidor a
percepção de todas as vantagens e benefícios concedidos ao
pessoal da ativa, ainda que decorrentes da transformação ou
da reclassificação do cargo, norma consagrada ao servidor
público estadual nos termos do parágrafo 4Q do art. 36 da
Constituição Estadual.
O Poder Executivo instituiu a gratificação chamada "pó-de-
giz para o Professor e o Regente de Ensino, e não a
estendeu aos inativos, omissão imperdoável a nosso ver,
porque, além de não estar cumprindo o dispositivo
constitucional, prejudica o velho mestre, já Inativo, que
"comeu" durante toda a sua vida na docência o velho "pó-de-
giz".
Este é o motivo pelo qual aguardo ver esta emenda aprovada:
ela fará justiça ao Professor e ao Regente de Ensino
aposentados.

EMENDA Nç li
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Ao funcionário público estadual ocupante de

cargo de provimento em comissão ou função gratificada no
serviço público estadual por período igual ou superior a 5
(cinco) anos, consecutivos ou não, detentor de titulo
declaratório que lhe garanta o direito à continuidade da
percepção da remuneração do cargo de provimento em comissão,
fica assegurado o direito aos vencimentos, ã gratificação e
às demais vantagens inerentes ao cargo em que tenha ocorrido
o apostilamento.
§ l Q - O disposto neste artigo não se aplica aos servidores

que tenham sido afastados do cargo de provimento em comissão
por iniciativa própria ou como forma de sanção disciplinar
devidamente aplicada.

- Ao servidor que ocupar cargo de provimento em
comissão por período superior a 2 (dois) anos e inferior a 5
(cinco) anos fica assegurado o direito à continuidade da
percepção da remuneração do cargo, em termos proporcionais,
na razão de 1/5 (um quinto) por ano de efetivo exercício,
observadas as normas constantes no lg deste artigo.!!.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
José Laviola
Justificação: A Lei ng 9.532, de 30/12/87, prejudicou

grande parte dos funcionários públicos no exercício de cargo
de provimento em comissão, por ter entrado em vigência em
30/12/87, mês em que, tradicionalmente, a maioria dos
funcionários públicos entra em gozo de férias
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regulamentares, os servidores que contavam um, dois ou três
anos de substituição em cargo comissionado e que se
encontravam em férias perderam o direito de apostilamento
previsto no art. 22 da Lei ng 8.019, de 23/7/81. Por outro
lado, funcionários que nunca haviam sido convocados para
exercer cargo em comissão e que o foram no mês de dezembro
de 1987 adquiriram o referido direito, por estarem em
exercício no dia da publicação da Lei ng 9.532.
O Sr. Presidente - Em decorrência da aprovação do
requerimento do ilustre Deputado Miguel Barbosa. a
Presidência declara encerrada a discussão do projeto. No
decorrer da discussão, foram apresentadas as Emendas do ng 2
ao 17, e, em face do que dispõe o 2g do art. 195 do
Regimento Interno, esta Presidência vai encaminhar o projeto
á Comissão de Administração Pública para que esta emita
parecer sobre a matéria.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.408/93, do

Governador do Estado, que dispõe sobre os princípios da
política de reajustamento dos símbolos e níveis de
vencimentos e dos proventos do pessoal civil e militar do
Poder Executivo e dá outras providências.
Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Olivia, que
solicita, na forma regimental, que o Projeto de Lei ng
1.408/93 tenha sua discussão encerrada, no máximo após
haverem discutido quatro oradores, que sua votação se faça
pelo processo simbólico no seu todo, não sendo permitidos
destaques de dispositivos ou de emendas, e que não seja
adiada a sua votação.
- Os Deputados Antônio Carlos Pereira, Maria José Hauelsen,

Roberto Carvalho, Ivo José, Marcos Helênio e Antônio Fuzatto
proferem discursos para encaminhar a votação, os quais serão
publicados em outra edição.

Questão de Ordem
- O Deputado Wilson Pires suscita questão de ordem, que

será publicada em outra edição.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos Deputados que
tomem seus lugares. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado-
0 Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, peço

verificação.
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 42 Deputados; votaram

contra 6 Deputados. Está aprovado o requerimento.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.408/93, do
Governador do Estado, que dispõe sobre os princípios da
política de reajustamento dos símbolos e níveis de
vencimentos e dos proventos do pessoal civil e militar do
Poder Executivo e dá outras providências. A Comissão de
Justiça opina pela constitucionalidade do projeto. A Co-
missão de Administração Pública opina pela aprovação do
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projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
- Os Deputados João Batlsta, Cóssimo Freitas, Pêricles
Ferreira e Ronaldo Vasconcelios proferem discursos para
encaminhar a votação, os quais serão publicados em outra
edição.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 1.408/93
EMENDA Ng 1

Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2g - Fica estabelecido que, a partir de lQ de

setembro de 1993, os valores dos símbolos e níveis de
vencimentos e dos proventos dos servidores civis e
militares, bem corno das pensões pagas pelo Tesouro Estadual,
serão reajustados mensalmente, com as antecipações
bimestrais, com base na variação nominal da receita liqüida
do Estado, observados os índices, datas de vigência e
critérios fixados nesta lei.!!.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Wílson Pires
Justificação: A falta de uma política salarial compativel
com a realidade enfrentada pelos servidores tem feito com
que o nosso funcionalismo sobreviva em condições
inteiramente subumanas. Estamos diante de uma Constituição
cujos preceitos não são observados, pois bem sabemos que um
salário justo, que garanta condições mínimas de vida, é uma
garantia legal.
Acreditamos que a melhor forma de assegurar os direitos do
servidor, evitando que se perca o poder aquisitivo
paulatinamente, conforme vem ocorrendo nos últimos anos, é
estabelecer um padrão coerente de reajuste.
Pelas razões expostas, conto com a aprovação desta

proposição pelos nobres pares.
EMENDA Ng 2

Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4g - Os reajustes mensais ocorrerão com base em 100%

(cem por cento) da variação nominal da receita líqüida, a
que se refere o art. 3g, apurada no mês imediatamente
anterior..
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993-
Wilson Pires
Justificação: Entendo que o reajuste mensal, considerando a

variação da receita do mês imediatamente anterior, é a forma
mais j usta de recompensar os nossos servidores estaduais,
civis e militares. Ademais, atender a reivindicação tão
elementar dos servidores é uma forma de fazer justiça
devolvendo ao nosso funcionalismo o que lhe pertence.
Pelas razões expostas, conto com a aprovação desta

proposição pelos nobres pares.
EMENDA NQ 3

Dê-se ao parágrafo único do art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4g .................................................
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Parágrafo único - O reajuste quadrimestral referido neste
artigo será feito com base em 100% (cem por cento) da
variação nominal da receita ocorrida no período.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Antônio Fuzatto

EMENDA NQ 4
Inclua-se onde couber o seguinte artigo;
"Art ------ O Poder Executivo se compromete, no prazo de 4

(quatro) meses, a realizar a recomposição dos quadros e
tabelas decorrentes da implantação dos Planos de Carreira de
que trata a Lei nQ 10.961, de 14 de dezembro de 1992, bem
como a assegurar os princípios constantes nos incisos 1 e II
do art. lQ desta lei.
Parágrafo único - Será constituída uma comissão para
proceder a estudos e apresentar proposta relativa á
recomposição dos quadros e tabelas de que trata o 'caput"
deste artigo.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1993.
Antônio Fuzatto
O Sr. Presidente - Em decorrência da aprovação do
requerimento da ilustre Deputada Maria Olivia, está
encerrada a discussão do Projeto de Lei nQ 1.408/93. No
decorrer da discussão, foram apresentadas Emendas do ng 1
ao 4. Em face do que dispõe o 2Q do art. 195 do Regimento
Interno, esta Presidência vai encaminhar o projeto com as
emendas à Comissão de Administração Pública, para que emita
parecer sobre elas.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, às 201h30min. e para as
extraordinárias de amanhã, dia 21, às 141h30min e ás
201h30min, nos termos do edital de convocação, bem como para
a ordinária de debates de amanhã, às 9 horas. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As nove horas e trinta minutos do dia onze de maio de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e Miguel
Barbosa, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos,
declara abertos os trabalhos, esclarece que a reunião se
destina a discussão e votação de proposições da comissão e
solicita ao Deputado Ivo José que proceda á leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Encerrada a ia parte dos trabalhos, o
Presidente passa à 2a parte da reunião. Na la fase da Ordem
do Dia, o Deputado Miguel Barbosa apresenta requerimentos
nos quais solicita sejam convidados os Drs. Sérgio Mário
Regina. Consultor da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Coordenador Estadual de Projetos de Pre-
servação e Recuperação de Recursos Hidricos, Consultor da
EPAMIO, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
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Verde e representante da Secretaria de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento junto ao Comitê de Estudos Integrados das
Bacias Hidrográficas dos Rios Grande e á Paraiba do Sul
para que no dia 8/6/93 venha expor, perante esta comissão,
assuntos referentes á recuperação e preservação dos recursos
hidricos, especialmente dos rios Verde e Sapucai; e Mauricio
Zaki Taam, do Departamento de Meio Ambiente da Furnas
Centrais Elétricas 5.A., para fazer uma exposição sobre os
trabalhos que o referido departamento vem desenvolvendo em
beneficio da região. Colocados em votação, cada um por sua
vez, são os requerimentos aprovados. Em seguida, o Deputado
Miguel Barbosa apresenta requerimento solicitando que a
reunião do dia 8/6/93 se realize na forma de audiência
Pública, oportunidade em que será ouvido o Or. Sérgio Mário
Regina, e encaminha relação das autoridades que deverão ser
convidadas para a audiência. Colocado em votação, é o re-
querimento aprovado por unanimidade. Fica acertado entre os
membros da comissão o cronograma de trabalho dos meses de
maio e junho. 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, 18 de maio de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Maria Elvira
- João Marques - Miguel Barbosa - Elisa Alves.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Pig 1.075/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Hauelsen, o projeto de
lei em epígrafe dispõe sobre a aplicação de exames de legis-
lação de trânsito e de regras gerais de circulação.
Publicada em 8/10/92, a proposição foi distribuída a esta
comissão, para receber parecer de mérito, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Trata-se de projeto de lei objetivando tornar obrigatória a
forma escrita para a aplicação dos exames de habilitação,
tendo em vista que o Departamento de Trânsito de Minas
Gerais - DETRAN-MG - tem adotado o procedimento oral.
Embora a prova escrita esteja prevista na Resolução n
734/89, expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito -
CDNTRAN -. esse Colegiado não se opõe ao exame oral, dada a
inviabilidade, na prática, da aplicação do preceito.
A medida pretendida seria de pouca economicidade, devido á

necessidade de aquisição de papéis, de serviços de impressão
das provas, de banquetas adequadas e de local apropriado
para receber os candidatos.
Além disso, muitos não conseguiriam responder às questões
escritas, o que dificultaria a obtenção da carteira de
motorista pelas camadas mais humildes da população. Não são
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poucos os casos em que esse documento é um verdadeiro ins-
trumento de trabalho, especialmente para os motoristas
profissionais. Não seria razoável que o DETRAN-MG negasse o
direito à habilitação à maior parte do povo, que nem mesmo
teria condições de entender o teor das questões formuladas.
No exame oral, o examinador pode avaliar, com maior
segurança, os conhecimentos dos candidatos, já que é
fundamental, num teste desse tipo, apurar se o condutor
possui reflexos rápidos e agilidade para interpretar a
sinalização de trânsito.
Não podemos ignorar que os Estados federados não têm

competência constitucional para legislar sobre trânsito,
apesar de a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa
não ter tido a oportunidade de manifestar-se sobre esse
particular, em virtude da perda do prazo regimental.
A adoção das provas escritas só pode ser decidida, no
âmbito estadual, pelas vias administrativas, ou seja, por
determinação dos órgãos executivos competentes.
Consideramos, portanto, a matéria inconveniente e
inoportuna.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela rejeição do Projeto

de Lei ng 1.075/93.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993.
Tarcisio Henriques. Presidente - Antônio Júlio, Relator -

Roberto Amaral - Antônio Fuzatto (abstenção).
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.168192
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
D projeto de lei em epígrafe, do Deputado Antônio Carlos
Pereira, tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento - CPCD -, com
sede no Municipio de Belo Horizonte.
Aprovada no lQ turno com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, retorna a proposição a esta
comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva,
cumprindo os trâmites regimentais.

Fundamentação
O CPCD é uma instituição não governamental que atua na

arte da educação popular e do desenvolvimento comunitário,
utilizando a cultura como instrumento de sua ação
pedagógica.
A cultura é compreendida pelo CPCD como sendo um conjunto

de relações dinâmicas entre diferentes grupos culturais, em
constante interação no sentido de transformar a realidade,
promovendo o desenvolvimento do homem.
O trabalho junto às comunidades carentes, por meio da
preservação de suas relações socioculturais e da harmonia
com o meio social que a entidade vem desenvolvendo, torna-a
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública que
se lhe pretende outorgar.

Conclusão
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Pelas razões acima aduzidas, somos pela aprovação do
Projeto de Lei flQ 1.168/92, no 2Q turno, na forma do vencido
no lg turno, que segue anexa e é parte integrante deste
parecer.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.168/92

Declara de utilidade pública o Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento - CPCD -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Popular de Cultura e Desenvolvimento - CPCD -, 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.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.176/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

D Projeto de Lei ng 1.176/92, do Deputado Anderson Adauto,
visa a declarar de utilidade pública a União dos
Aposentados de Fruta] - UNAF -, com sede naquele município.
Aprovado em 11/5/93, no lg turno, vem o projeto a esta
comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva,
seguindo sua tramitação regimental.

Fundamentação
A entidade em referência presta assistência e apoio aos
aposentados, visando á promoção do seu bem-estar, o que
torna louvável o seu trabalho e justifica o objetivo do
projeto de lei em estudo, que é o de declará-la de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.176/92, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.221/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.221/93, do Deputado José Bonifácio,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Assistência ao Idoso Carente de Andrelándia.
Publicada em 18/2/93, foi a proposição apreciada pela

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice
à sua aprovação.
Na forma regimental, vem a matéria a esta comissão, para o
lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A instituição em apreço, de acordo com a finalidade com
que foi constituída, presta assistência médica e social a
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idosos carentes, além de distribuir cestas básicas às suas
famílias, ajudando-as a sobreviver. Promove, ainda, a
confecção de trabalhos artesanais pelos idosos para que
eles se sintam úteis à comunidade.
E, portanto, justa e oportuna a proposta de se declarar de

utilidade pública a entidade em exame.
Conclusão

Em face do exposto, somos de parecer favorável à aprovação
do Projeto de Lei ng 1.221/93, no lg turno, em sua forma
original.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.235/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Amilcar Padovani,
visa a declarar de utilidade pública a entidade Renascer -
Projeto de Apoio e Promoção ao Menor, com sede no Município
de Bom Jardim de Minas.
Publicado em 20/2/93, 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
Os objetivos da entidade Renascer - Projeto de Apoio e
Promoção ao Menor, descritos em seu estatuto, abrangem o
atendimento do menor carente em diversos aspectos, como o da
alfabetização, o do aprendizado profissionalizante e o das
práticas agrícolas. Inclui-se, ainda, entre suas atividades,
a conscientização dos menores para que sejam agentes
promocionais em suas famílias e em sua comunidade.
A entidade, além disso, preenche todos os requisitos para
a declaração de utilidade pública-

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei no 1.235/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.239193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em epigrafe, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, objetiva declarar de utilidade pública a AFOMAC -
Associação de Força de Ocupação dos Moradores do Bairro
Ourval de Barros, com sede no Município de Contagem.
O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda
no 1. Vem, agora, a matéria a esta comissão para o lQ turno
de deliberação conclusiva.

Fundamentação
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O desenvolvimento comunitário é o objetivo principal da
entidade a ser beneficiada. Suas atividades estão contradas
na realização de campanhas e de mutirões de ajuda mútua.
Coloca-se, pois, a entidade entre aquelas que fazem jus á
declaração de utilidade pública.

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

Lei ng 1.239/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.244/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Amilcar Padovani, o Projeto de Lei
ng 1.244/93 pretende declarar de utilidade pública a Ordem
de Assistência Social Vale do Sol, com sede no Município de
Congonhas.
Publicado em 5/3/93, foi o projeto 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 Ordem de Assistência Social Vale do Sol tem como
principal finalidade a promoção e o amparo social da
coletividade, bem como seu desenvolvimento cultural. A
entidade presta serviços aos necessitados e não faz
distinção de raça, cor, crença, nacionalidade ou sexo. Faz
jus, portanto, à declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.244/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO 00 PROJETO DE LEI
Ng 1.261193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.261/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública a Creche.
Comunitária Maria Floripes, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicada em 18/3/93, foi a proposição apreciada pela

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices
à sua normal tramitação. Vem, agora, a matéria a esta
comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Creche Comunitária Maria Floripes tem como objetivo o bem

comum, mediante a prômoção integral - material, intelectual,
moral e espiritual - do ser humano, sem distinção de raça,
credo ou sexo.
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A entidade atende, principalmente, a crianças de famílias
de baixa renda, proporcionando-lhes uma educação libertadora
e integral.
Dessa forma, julgamos oportuna a pretendida declaração de

utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.261/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.262/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.262/93. do Deputado José Braga, visa
a declarar de utilidade pública a ASSET - Associação dos
Empregados da Transnorte - Transporte e Turismo do Norte de
Minas, com sede no Município de Montes Claros.
Distribuído o projeto à Comissão de Constituição e Justiça,
dela recebeu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade, com a Emenda no 1.
Vem, agora, a esta comissão para o lQ turno de deli-beração

conclusiva.
Fundamentação

A entidade em apreço visa ao bem-estar de seus asso-ciados,
prestando-lhes assistência médica, farmacêutica e
odontológica e incentivando seu aprimoramento cultural.
Faz-se, portanto, a entidade referida merecedora de ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.262/93. no 1Q turno, com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.263193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.263/93, do Deputado Cóssimo Freitas,
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Pratápolis, com sede
naquele município.
Examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e lhe apresentou a Emenda ng 1, vem a proposição
a esta comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de
Pratápolis é uma sociedade que tem como objetivo a
recuperação e a integração do excepcional à comunidade por
meio de atividades que propiciem seu desenvolvimento e sua
promoção.
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Para atingir esses objetivos, a entidade mantém escolas,
oficinas, clinicas e colônias agricolas, sendo merecedora,
portanto, do reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Em razão do exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno,
do Projeto de Lei nQ 1.263/93, com a Emenda nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
Jorge Eduardo, Relator

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.268/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei flQ 1.268/93, do Deputado Márcio Miranda.
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho
Central Sagrado Coração de Jesus da . Sociedade de São Vicente
de Paulo de Conselheiro Lafaiete, com sede naquele
município.
Publicado, o projeto recebeu parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
normal tramitação e lhe apresentou a Emenda nQ 1.
Vem, agora, a proposição a esta comissão para o lQ turno de

deliberação conclusiva.
Fundamentação

A entidade tem como finalidade congregar os conselhos
particulares a ela vinculados, bem como promover atividades
de assistência social a comunidades carentes. Assim, tendo
em vista os relevantes serviços prestados pelo referido
conselho, julgamos oportuno que ele seja declarado de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, quanto ao mérito, somos pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.268/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1
da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.274193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de
Lei flQ 1.274/93 tem por, objetivo declarar de utilidade
pública a Associação Comunitária Social Paraopebense, com
sede no Município de Paraopeba.
Publicado em 25/3/93, o projeto recebeu parecer preliminar

da Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou
óbices à sua normal tramitação.
Na forma regimental, vem a matéria a esta comissão, para o

l Q turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

A instituição em apreço é uma entidade civil sem fins
lucrativos e foi constituída com a finalidade de promover o
desenvolvimento da comunidade, visando a orientar, apoiar e
coordenar toda e qualquer iniciativa que proporcione
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melhores condições de vida à população. Faz, pois, jus ao
reconhecimento de utilidade pública.

Conclusão
Isso posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.274/93, no iQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.285193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado
Tarcisio 1-lenriques, objetiva criar linha de transporte
coletivo rodoviário intermunicipal entre as cidades de
Cataguases e Descoberto.
Publicado em 25/3/93, foi o projeto distribuído a esta
comissão, para exame preliminar, em conformidade com o
disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, 'a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Constituição da República consagra, em seu art. 2g, o
principio da tripartição dos Poderes, obediente à célebre
doutrina de Montesquieu. Os Poderes da União atuam,

portanto, harmónica e independentemente, segundo os
mandamentos contidos na Lei Maior.
Nessa mesma linha dispõe a Constituição mineira, em seu

art. Bg, em plena consonância com a Carta Federal, e com o
mencionado principio, a saber:
"Art. 5Q - São Poderes do Estado, independentes e

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar

exercer a de outro" (gritos nossos).
A criação de linha de transporte coletivo intermunicipal,
pela sua própria natureza, insere-se na órbita de
competência do Poder Executivo.
Somente aquele Poder tem condições de decidir sobre a
necessidade e a oportunidade de implantar tal serviço, uma
vez que a sua efetivação pressupõe, necessariamente, estudo
técnico apropriado, bem como a apuração de condições
especificas da região para implementação da linha.
O art. 90 da Carta Estadual, por seu turno, no inciso XIV,

é claro nesse sentido:
"Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:
XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo".
A competência da Assembléia Legislativa no tocante á
matéria em discussão esgota-se com a edição da norma geral
que diz respeito às concessões e permissões, consubstanciada
na Lei ng 10.453, de 22/1/91, aprovada por este Legislativo.
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Portanto, não vislumbramos qualquer possibilidade da
criação de linha de transporte coletivo intermunicipal
mediante lei, o que refoge á competência deste Legislativo.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela
inconstitucionalidade, pela Ilegalidade e pela
injuridicidade do Projeto de Lei ng 1.285/93.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Clêuber Carneiro - Reinaldo Lima - Elisa Alves.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.287193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Tarcisio Henriques, objetiva criar linha de transporte
coletivo rodoviário intermunicipal entre as cidades de
Cataguases e Viçosa.
Publicado em 25/3/93 foi o projeto distribuído a esta
comissão, para exame preliminar, em conformidade com o
disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, "a" do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Constituição da República consagra, em seu art. 2Q, o
principio da tripartição dos Poderes, obediente à célebre
doutrina de Montesquieu.
Os Poderes da União atuam, portanto, harmônica e
independentemente, segundo os mandamentos contidos na Lei
Maior.
Nessa mesma linha dispõe a Constituição mineira, em seu

art. 6g, em plena consonância com a Carta Federal e com o
mencionado princípio, a saber:
"Art. 6 - São Poderes do Estado, independentes

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e
Judiciário.
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar

exercer a ce outro". (Gritos nossos.)
A criação de linha de transporte coletivo intermunicipal,
pela sua própria natureza, insere-se na órbita de
competência do Poder Executivo.
Somente aquele Poder tem condições de decidir sobre a
necessidade e a oportunidade de implantar tal serviço, uma
vez que a sua efetivação pressupõe, necessariamente, estudo
técnico apropriado, bem como a apuração de condições
específicas da região para implementação da linha.
O art. 90 da Carta Estadual, por seu turno, no inciso XIV,

é claro nesse sentido:
"Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo".
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A competência da Assembléia Legislativa no tocante à
matéria em discussão esgota-se com a edição da norma geral
que diz respeito às concessões e permissões, consubstanciada
na Lei ng 10.453, de 22/1/91, aprovada por este Legislativo.
Portanto, não vislumbramos qualquer possibilidade da
criação de linha de transporte coletivo intermunicipal
mediante lei, o que refoge à competência deste Legislativo.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela
inconstitucionalidade, pelailegalidade e pela
injuridicidade do Projeto de Lei nQ 1.287/93.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Elisa Alves - Clêuber Carneiro.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.289193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.289/93. do Deputado Wanderley Ávila,
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Mestre Gentil no 175, com sede no Município de Coroaci.
Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, dela
recebeu parecer concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, com o Substitutivo nQ 1.
Nos termos regimentais, vem, agora, o projeto a esta
comissão, para o 1Q turno de deliberação conclusiva

Fundamentação
A Loja Maçônica Mestre Gentil nQ 175, em obediência aos
princípios que a regem, tem por finalidade a prática das
atividades maçônicas, visando ao aperfeiçoamento moral e
intelectual da humanidade.
Dessa forma, faz jus a ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em virtude do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.289/93, no lo turno, com o Substitutivo ng 1,
proposto pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.292193

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

O projeto de lei supra-indicado, do Deputado Antônio
Fuzatto, propõe seja declarada de utilidade pública a Casa
de Cultura de Capelinha, com sede no Município de Capelinha.
Encaminhada, para exame preliminar, à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, vem a
proposição a esta comissão para o lo turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais

Fundamentação
A Casa de Cultura de Capelinha é uma sociedade civil sem
fins lucrativos, dedicada à luta pela preservação do
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patrimônio histórico, artístico e cultural daquela
comunidade.
Com o propósito de incentivar as diferentes formas de
manifestação artística, a instituição procura promover
palestras, debates, pesquisas, cursos e outros eventos de
natureza educativa e cultural.
Pela ação que vem desenvolvendo em sua comunidade, a Casa
de Cultura de Capelinha torna-se merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

ng 1.292/93, no lQ turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Gilmar Machado, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.320/93

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

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em
tela propõe seja declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Harmonia V nQ 1.625, com sede no Município de João
Mon 1 evade.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, vindo,
agora, a esta comissão, para o lQ turno de deliberação
conclusiva, nos termos do art. 104, 1, "a". do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Loja Maçônica Harmonia V nQ 1.625 é uma sociedade civil

sem fins lucrativos e se destina à promoção de atividade de
natureza cultural e educativa, segundo os princípios
maçônicos de lutar pelo aperfeiçoamento moral, social e
Intelectual do grupo em que atua.
Pela ação educativa que busca desenvolver, a entidade faz
jus ao titulo declaratório de utilidade pública que se
propõe lhe seja concedido.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.320/93, no lQ turno, em sua forma original.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 742/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, dos Deputados Antônio
Fuzatto e Antônio Carlos Pereira, regulamenta o disposto no
art. 17, parágrafo único, da Constituição Estadual,
estabelecendo regras sobre formas de publicidade pelos
órgãos das administrações públicas direta e indireta ou das
fundações de qualquer dos Poderes do Estado.
Aprovado no lQ turno, com as Emendas do nQ 1 ao 4, vem o
projeto a esta comissão a fim de receber parecer para o 2
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turno, nos termos regimentais. Segue anexa a redação do
vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A publicidade dos atos administrativos é um dos princípios
essenciais da administração pública, sendo, portanto,
indispensável para que os referidos atos produzam efeitos de
direito.
Do administrador público é exigida plena transparência em
suas ações, de forma a possibilitar o controle e a
fiscalização por parte da sociedade, diretamente ou por seus
representantes. Nesse sentido, a publicidade dos atos
administrativos integra aquele conjunto de procedimentos
que, complementando as normas constitucionais e legais,
possibilitam o pleno exercício da democracia.
A proposição em exame, adequada aos preceitos
constitucionais que regem a competência estadual e a
iniciativa parlamentar, ao regulamentar o art. 17 da
Constituição mineira, vem, no seu mérito, contribuir para o
aprimoramento do conjunto de normas que regulamentam as
ações administrativas, possibilitando à sociedade maior
participação no controle dos atos do Governo, dentro do
espirito de convivência democrática que anima todo o
ordenamento jurídico nacional.
Assim, no que concerne ao mérito da proposição, nada obsta

à sua normal tramitação.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2o turno,
do Projeto de Lei no 742/92, na forma do vencido, no l
turno.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993.
Tarciso Henriques, Presidente - Antônio Júlio, Relator -
Roberto Amaral - Antônio Fuzatto.

Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI Ng 742192

Regulamenta o disposto no art. 17, parágrafo único, da
Constituição Estadual, estabelecendo regras sobre formas de
publicidade pelos órgãos das administrações públicas direta
e indireta ou das fundações de qualquer dos Poderes do
Estado e do município na divulgação de atos, programas,
obras, serviços e campanhas ou patrocínios de interesse
público, ainda que custeada por entidades privadas, e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - As formas e os meios de publicidade de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos das
administrações públicas direta e indireta ou das fundações
de qualquer dos Poderes do Estado e os órgãos que os compõem
regulam-se conforme o disposto nesta lei.
Parágrafo único - Toda a publicidade a que se refere o
artigo deve submeter-se ao procedimento licitatõrio, na
forma da lei.
Art. 2 - A publicidade deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, sendo vedada a
utilização de nomes, símbolos, sons e imagens que



530

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos e de partidos políticos.
Parágrafo único - E vedada a publicidade sobre realizações
em detrimento da divulgação de eventos e campanhas de
interesse público.
Art. SQ - Os órgãos que compõem as administrações públicas
estaduais direta ou indireta, autarquias, fundações
públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista
dos quais o Estado participa farão publicar trimestralmente,
no diário oficial do Estado, relatório das despesas
realizadas com publicidade.
Parágrafo único - A divulgação prevista neste artigo

especificará para cada peça publicitária:
- o nome da agência de publicidade;

II - o meio de comunicação utilizado e o nome da empresa de
ve i cu 1 ação;
III - a forma de contratação dos serviços;
TV - o objeto de cada peça publicitária;
V - o período e a duração da veiculação;
VI - os valores já pagos e a serem pagos a cada agência e a

cada empresa de veiculação.
Art. 4Q - E vedada a participação de empresas de criação e

veiculação de publicidade que tenham débitos previdenciários
pendentes nos procedimentos relativos ao objeto da presente
lei.
Art. SQ - Verificada a criação ou a veiculação da
publicidade, em qualquer de suas formas, em desacordo com o
disposto nesta lei, qualquer cidadão poderá requerer a sua
imediata suspensão.
Art. € - O descumprimento do disposto nesta lei implicará,
sem prejuízo da suspensão de que trata o artigo anterior,
regressão contra o servidor que der causa a danos ao erário.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 901/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Resolução no 901/92, do Deputado Marcos
Helênlo, dispõe sobre a sustação dos efeitos do Decreto n
32.660, de 14/3/91, que reestruturou o Conselho de
Transporte Coletivo Intermunicipal, órgão do DER-MO.
Aprovada no lQ turno, a proposição, que tramita em regime
de urgência, retorna a esta comissão, para receber parecer
no 2o turno.

Fundamentação
Ao reestruturar órgão administrativo por decreto, o Chefe

do Poder Executivo extrapolou a sua competência,
contrariando, de maneira flagrante, os ditames
constitucionais da Carta Política mineira que determinam
seja a matéria regulada por lei, no sentido formal e
material. -
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Diante do papel fiscalizador das atividades do Poder
Executivo, ao Legislativo cabe corrigir tal distorção.
Destarte, a esta comissão não resta outro caminho senão o
de ratificar integralmente o seu parecer anterior, exarado
no sentido de que o Poder Legislativo cumpra o seu
indeclinável dever de zelar pela regularidade dos atos
praticados pelo Poder Executivo.

Conclusão
Diante das razões aduzidas, somos pela aprovação, no 2g

turno, do projeto de Resolução ng 901/92.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Roberto Amara], Relator -

Antõnio Júlio - Antônio Fuzatto.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

Nq 1.059192
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.
Durante o lg turno, foi o projeto aprovado, com as Emendas

ngs 1 e 2, e agora, ele volta a esta comissão, a fim de ser
examinado no 2Q turno e elaborada a redação do vencido, que
segue anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme já tivemos oportunidade de nos manifestar, a
proposição em apreço, aperfeiçoada com as referidas emendas,
não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, a sua aprovação. As despesas decorrentes da
execução da futura lei serão cobertas por crédito
suplementar, cuja abertura é por ela autorizada, observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal ng 4.320, de 17/3/64. O
projeto sob comento está de acordo com a legislação
vigente, merecendo prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.059/92, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Baldonedo Napoleão. Relator

- Raul Messias - Roberto Amaral
Redação do Vencido no lg Turno

PROJETO DE LEI Ng 1.059192
Dispõe sobre os valores de vencimentos dos cargos dos

membros do Ministério Público e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os valores básicos de vencimentos dos cargos de

carreira do Ministério Público passam a ser os constantes no
anexo desta lei, observadas as datas de vigência nele
incluídas.
Art. 2g - Os proventos dos membros do Ministério Público
passam a ser os constantes no anexo referido no artigo
antecedente.
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Art. 3Q - Para atender ãs despesas da execução desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar de até Cr$70.103.147.940,00 (setenta bilhões
cento e três milhões cento e quarenta e sete mil novecentos
e quarenta cruzeiros), observado o disposto no art. 43 da
Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observada a data de vigência nela indicada.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.

- O anexo mencionado foi publicado na edição do 'Diário
do Legislativo' de 22/5/93.)

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.148/92

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado João Batista, o Projeto de Lei flQ
1.148/92 objetiva declarar de utilidade pública a Fundação
de Apoio à Pesquisa Agropecuária do Triângulo e Alto
Paranaiba - FUNAP -, com sede no Município de Uberaba.
Aprovado no 1Q turno, com a alteração proposta pela Emenda
nQ 1, o projeto retorna a esta comissão, para deliberação,
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do
Regimento Interno. -

Fundamentação
Reiterando o entendimento desta comissão no lQ turno,
destacamos a oportunidade da proposição em tela, a qual
pretende declarar de utilidade pública a FUNAP.
Como se sabe, a experimentação agrícola, atividade à qual a
fundação presta apoio, é de fundamental importância para o
desenvolvimento socloeconômico da Nação, pois a geração de
novos conhecimentos científicos e tecnológicos é que garante
o aumento da produção e da produtividade dos grãos e dos
rebanhos.
A aprovação do projeto em questão vem reconhecer os
relevantes serviços que aquela instituição vem prestando à
pesquisa agropecuária da região do Triângulo Mineiro, do
Estado de Minas Gerais e do País.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.148/92, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

Redação do Vencido no IQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.148192

Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio à Pesquisa
Agropecuária do Triângulo e Alto Paranaiba - FIJNAP -, com
sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de

Apoio à Pesquisa Agropecuária do Triângulo e Alto Paranaiba
- FUNAP -, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECER PARA O Zç TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.185/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei flQ 1.185/92. do Deputado Bernardo
Rubinger, visa a declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no
Município de CoromandeL
Aprovada no lg turno, em 11/5/93, vem a matéria a esta
comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço presta significativos serviços à

comunidade, uma vez que promove atividades de assistência ao
excepcional
Ratificamos, pois, nosso parecer emitido no 1g turno,
acreditando ser oportuna a declaração de utilidade pública
da APAE de Coromandel -

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.185/92, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.209/92

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

A proposição em exame, do Deputado Geraldo Rezende, visa a
declarar de utilidade pública a Instituição Espirita
Planalto, com sede no Município de tiberlãndia.
Aprovado no 1Q turno, sem emendas, retorna o projeto a esta
comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos expressos pelo Regimento Interno.

Fundamentação
Ratificamos a opinião desta comissão, exarada quando da
apreciação da matéria, no lQ turno, por considerarmos ser a
entidade em tela merecedora, em função dos relevantes
serviços que presta à comunidade, da declaração de utilidade
pública que se pretende outorgar-lhe.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos favoravelmente ã aprovação do
Projeto de Lei ng 1.209/92, no 2Q turno, na forma proposta-
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
Francisco Ramalho, Relator.
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Belo Horizonte, terça-feira, 25 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 384a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE MAIO DE 1993

Presidência do Deputado Francisco Ramalho
SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:

Ata - Comunicação: Comunicação do Deputado Agostinho Patrus,
Líder do BRD - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Geraldo Rezende, Antônio Fuzatto, Tarcisio Henriques, José
Maria Pinto, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão - 211 Fase:
Leitura de comunicação apresentada - 2a PARTE (GRANDE
EXPEDIENTE): Discursos dos Deputados Antônio Fuzatto e
Emano Batista - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As ghlsmin, comparecem os Deputados:
Rêmolo Alolse - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar

Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo - Tarcisio
Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A lista de

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

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lg Fase
Ata

- O Deputado João Batista. 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 a Ia fase do Pequeno Expediente.

COMUNICAÇÃO
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa comunicação do

Deputado Agostinho Patrus, Líder do BRO.
Oradores Inscritos
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- Os Deputados Geraldo Rezende, Antônio Fuzatto, Tarcísio
Henriques, José Maria Pinto, Wilson Pires e Adeinio Carneiro
Leão proferem discursos, que serão publicados em edição
futura.

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase,
a Presidência passa à 2a fase da ia parte da reunião,
destinada à leitura de comunicações e a pronunciamento de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário de
comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado
Agostinho Patrus, Líder do BRD. informando, com base no
disposto no inciso III do art. 69 do Regimento Interno, que
o Deputado Jorge Hannas passa a atuar como membro efetivo da
Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição no 15/91, de autoria do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, que dá nova redação ao 20 do art.
203 da Constituição do Estado, em substituição ao Deputado
Elmiro Nascimento (Ciente. Designe-se. Ao Departamento de
Comissões.).

2à PARTE (GRANDE EXPEDIENTE)
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, a Presidência passa à 2a parte da reunião, destinada
ao Grande Expediente.
- Os Deputados Antônio Fuzatto e Ermano Batista proferem

discursos, que serão publicados em outra oportunidade.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - 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 141h30min e às 20h30min; de amanhã, sábado, dia 22. às
9h30min, às 141h30min e ás 20h30min; e de domingo, dia 23. às
91h30min, às 14h30min e às 201h30min, nos termos dos editais
de convocação Convoca, ainda, para a ordinária de debates
de segunda-feira, dia 24, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 202a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE MAIO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE: Ata - Za PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, no lo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição ng 18/92; chamada para votação nominal;
rejeição - Votação, no 2g turno, da Proposta de Emenda à
Constituição ng 1/91; discurso e questão de ordem do
Deputado Clêuber Carneiro; discursos dos Deputados José
Militão e José Maria Pinto; questão de ordem; chamada para
recomposição de "quorum inexistência de "quorum" para con-
tinuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

- ABERTURA
- As 91h43min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -



536

Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - 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 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 - Ibrahlm Jacob - Ivo José - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -
José Leandro - José Maria Pinto - Márcio Miranda - Marcos
Helênlo - Maria Elvira - Maria José Hauelsen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salies - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Luiz Soares Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcisio 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.

1g PARTE
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 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 dos projetos constantes na pauta.
Votação, no 1Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nQ 18/92, do Deputado Ermano Batista, que dá nova redação ao
# l Q do art. 67 da Constituição do Estado (altera a regra
fixadora do número máximo de assinaturas a serem colhidas na
Capital do Estado, em caso de projeto de lei de iniciativa
popular, estendendo-a, igualmente, a todo municipio
mineiro). A Comissão Especial opina pela sua rejeição. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
nominal, de conformidade com o art. 263. inciso 1, do Re-
gimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo
responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo responderão
"não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos
termos do 3Q do art. 208 do Regimento Interno, proposta de
emenda á Constituição é aprovada se obtém 48 votos
favoráveis. Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para
proceder à chamada de votação nominal
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os

Deputados:
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Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise - Afiton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Arnaldo Canarinho - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira
- Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Edward
Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Pinto
- Márcio Miranda - Maria Olivia - Miguei Barbosa - Milton
Sailes - Péricles Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.
- Respondem não à chamada de votação nominal os

Deputados:
José Militão - Roberto Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Baldonedo
Napoleão - Gilmar Machado - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Raul Messias.
- Absteve-se de votar o Deputado Antônio Pinheiro.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 39 Deputados;
responderam não 10 Deputados. Houve uma abstenção. Está
rejeitada a Proposta de Emenda à Constituição ng 18/93.
Arquive-se.
Votação, no 2Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição
ng 1/91, do Deputado Tarcisio Henriques, que acrescenta os
termos "latim" e "escolas privadas" ao parágrafo único do
art. 195 da Constituição Estadual. A Comissão Especial opina
pela aprovação da Proposta, na forma do vencido no lg turno,
opina pela prejudicialidade da Emenda ng 1 e pela rejeição
do Substitutivo n 1. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Clêuber Carneiro.
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, desejo

encaminhar a essa Presidência uma questão de ordem que passo
a ler, agora, solicitando o seu recebimento por parte de V.
Exa.

Questão de Ordem
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer,
com a urgência que se faz necessária, as seguintes
informações, pertinentes à criação e aos trabalhos
desenvolvidos pela Comissão Estadual de Combate à Seca, já
que o assunto é da maior importância para a região da área
mineira da SUDENE, onde já se clama por providências e ações
concretas:
1 - Se a Comissão Estadual de Combate à Seca, criada pelo

Decreto ng 34.657, de 23/4/93, já foi constituída.
2 - Qual foi o membro do Poder Legislativo indicado para
representá-lo na referida comissão; qual o critério da
indicação e se a bancada representativa da região foi
ouvida-
3 - Qual o total da verba federal a ser repassada para a

área mineira da SUDENE; qual o total da primeira parcela já
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efetivamente recebida pelo Estado; quando foi recebida e
qual é a previsão da entrega do numerário aos municípios.
O signatário requer cautela para que não haja privilégios
nem prejuízos, dando-se um tratamento igual a todos os
municípios, já que a situação é a mesma, e a lei não os
distingue na região.
Recomenda, ainda, cautela para que assuntos sérios e de tal

natureza não sejam explorados e manipulados politicamente
por órgãos técnicos, por políticos inescrupulosos nem por
ninguém, pois já nos bastam o sofrimento e as vicissitudes
do nosso povo.
Pelo exposto, este requerimento há de merecer a aprovação

dos Ilustres pares.
Clêuber Carneiro
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, esse
requerimento é necessário, porque sabemos que Minas Gerais é
o único Estado do Sudeste a passar por esse problema tão
grave e que tanto sofrimento tem levado á população carente
da região mineira da área da SUDENE, incluída no Polígono
das Secas. Não entendemos o atraso existente, porque Minas
Gerais tem assumido não diligenciar aquela comissão e, dessa
forma, apressar o repasse das verbas às bases e às
Prefeituras, para que algum socorro chegue em tempo a nossos
municípios.
Nosso desejo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é também o de
que esse assunto não se restrinja á tecnocracia e à
burocracia estatal, que sempre têm a atitude de renegar a
participação dos Deputados e dos políticos em assuntos tão
importantes como esse
Nosso último pedido seria para que essa Presidência desse
tratamento de urgência á tramitação desse requerimento,
fazendo ouvir a SUDENOR, órgão técnico encarregado desse
assunto na área, o CETEC, a comissão e a própria Vice-
Governadoria, que coordena essa ação. Muito obrigado.
- Em seguida, o Deputado Clêuber Carneiro lê a seguinte

matéria: -
"Sudene Libera Recursos Para o Norte de Minas"
Os municípios do Norte de Minas sob a jurisdição da

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) vão
ser contemplados com recursos da ordem de Cr$ 163 bilhões,
resultado de um convênio firmado entre o governo federal,
através do Ministério da Integração Regional, e o governo de
Minas. O dinheiro será repassado aos municípios em três
parcelas através de um acordo entre a Coordenadoria Estadual
de Defesa Civil (Cedec) e as prefeituras municipais.
O anúncio foi feito ontem pelo Deputado Roberto Amaral
(PTB). Segundo ele, assim que os prefeitos prestarem conta
da primeira parcela, imediatamente será repassada a segunda,
• mesmo acontecendo com a última- De acordo com Amara], até
• final do convénio as verbas vão ser geridas pela Comissão
Estadual de Combate à Seca, no Polígono das Secas em Minas
Gerais, instituída especialmente para esse fim e da qual ele
é o representante da Assembléia Legislativa.
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O parlamentar informou também que a primeira parcela já foi
liberada, ficando assim distribuída entre os municípios:
Montes Claros (Cr$ 10 bilhões), Porteirinha (Cr$ 3 bilhões),
Salinas e São Francisco (Cr$ 2,9 bilhões cada uma). Coração
de Jesus, Várzea da Palma, Varzelándia, Francisco Sá e
Itacarambi (Cr$ 2 bilhões cada uma) e Pirapora (Cr$ 2,7
bilhões).

- Sem revisão do orador.)
- Publicado de acordo com o texto original.)

O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não há como contestar a validade da emenda do Deputado
Tarcísio Henriques, que visa instituir novamente, no
currículo escolar, o ensino do latim.
Sr. Presidente, estamos apresentando a esta Assembléia o
seguinte requerimento.
- Lê requerimento em que postula seja solicitada ao
Governador do Estado e ao Presidente da CEMIG a imediata
construção da usina hidroelétrica de Irapé, no rio
Jequitinhonha, no Município de Grão-Mogol, e o envio á
Comissão de Fiscalização Financeira desta Casa de pedido de
inclusão, no Orçamento de 1994, de recursos orçamentários
para a construção da referida usina. A justificação do
requerimento é a que se segue.
"Justificação O vale do Jequitinhonha é a região mais

pobre do nosso Estado e uma das mais pobres do Pais. Rica em
recursos minerais e dotada de terras férteis, tem seu
desenvolvimento prejudicado pela carência de energia. A
região, assim como o Norte de Minas e os vales do São Mateus
e do Mucuri , importa toda a energia que consome.
A construção da hidroelétrica de Irapê, conforme o próprio
nome - ir a pé - indica, não inundará nenhuma área povoada.
Servirá, contudo, para regular o fluxo do rio Jequitinhonha
e permitirá a irrigação de terras agricultáveis em torno da
barragem, abrindo, em conseqüência, ampla perspectiva para a
industrialização do vale do Jequitinhonha. De imediato, para
aproveitar a grande área que será reflorestada, poderá ali
instalar-se a indústria da celulose.
A região, rica em minerais de litio e em subprodutos de
pegmatitos, tais como feldspato, cristais de quartzo,
polucita, berilo, columbita, tentalita, etc., poderá ser
explorada industrialmente, atraindo indústrias de vidro, de
esmaltes, de isoladores elétricos, etc.
A região é, também, a maior produtora de diamantes e de
pedras preciosas e semipreciosas do Estado. O granito começa
a despontar como produto de exportação e, no Município de
Pedra Azul, localiza-se a maior jazida brasileira de
grafite.
Como entender que uma região com todos esses predicados e
potencialmente rica seja considerada a mais miserável de
nosso Estado? Em face das circunstãncias que caracterizam um
quadro tão promissor e esperançoso, entendemos que está
faltando decisão política para se solucionarem os problemas
do vale do Jequitinhonha.
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A hidroelétrica de Irapé gerará milhares de empregos no
vale do Jequitinhonha, que deixará de exportar bóias-frias
para exportar energia elétrica, produtos da agropecuária e,
até mesmo, produtos Industrializados,"
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado José Maria Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Quero cumprimentar o Sr.
Presidente, os ilustres Deputados e Deputadas e dizer que
estamos de acordo com a emenda em tela.
A Igreja decidiu adotar o tema "Onde Moras?" para a

Campanha da Fraternidade deste ano. Esse tema aborda o grave
problema da falta de moradia para milhões de familias
espalhadas por todo o mundo, mormente nos países atrasados.
A escolha foi das mais acertadas, uma vez que essa é uma
das mais angustiantes injustiças que infelicitam a
humanidade e que se vem acentuando nos últimos tempos, tendo
em vista, principalmente, dois fatores agravantes: a
explosão demográfica e o êxodo rural, com o conseqüente
inchamento das grandes cidades metropolitanas.
Cabe a nós, representantes do povo, uma parcela
considerável de esforços para procurar equacionar e
solucionar essa gravissima questão, no que toca ao nosso
País e ao nosso Estado. O tema é atual, oportuno, e exige
respostas urgentes. Por isso, deve ser motivo de muita
reflexão, muita análise e muito debate por parte das
autoridades, das lideranças e do povo em geral, numa
tentativa sincera de encontrar remédio para um mal que afeta
fundamentalmente as populações mais carentes, que
constituem, nos paises do Terceiro Mundo, a grande maioria.
"Morar é viver", disse recentemente o Arcebispo

Metropolitano de Belo Horizonte, D. Serafim Fernandes de
Araújo, quando do lançamento da Campanha da Fraternidade em
nossa Capital. E inimaginável o drama, o sofrimento, o
desânimo, o vazio que perseguem os indivíduos e as famílias
vitimadas pela falta de moradia. Ela é, sem dúvida, um fator
desagregador dos próprios laços familiares. A rua é foco de
atividades marginais, uma escola potencial de criminalidade.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado José Maria Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Quero cumprimentar o Sr.
Presidente, os ilustres Deputados e Deputadas e dizer que
estamos de acordo com a emenda em tela.
A Igreja decidiu adotar o tema "Onde Moras?" para a

Campanha da Fraternidade deste ano. Esse tema aborda o grave
problema da falta de moradia para milhões de famílias
espalhadas por todo o mundo, mormente nos paises atrasados.
A escolha foi das mais acertadas, uma vez que essa é uma
das mais angustiantes injustiças que infelicitam a
humanidade e que se vem acentuando nos últimos tempos, tendo
em vista, principalmente, dois fatores agravantes: a
explosão demográfica e o êxodo rural, com o conseqúente
inchamento das grandes cidades metropolitanas.
Cabe a nós, representantes do povo, uma parcela
considerável de esforços para procurar equacionar e
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solucionar essa gravíssima questão, no que toca ao nosso
Pais e ao nosso Estado. O tema é atual, oportuno, e exige
respostas urgentes. Por isso, deve ser motivo de muita
reflexão, muita análise e muito debate por parte das
autoridades, das lideranças e do povo em geral, numa
tentativa sincera de encontrar remédio para um mal que afeta
fundamentalmente as populações mais carentes, que
constituem, nos países do Terceiro Mundo, a grande maioria.
"Morar é viver", disse recentemente o Arcebispo

Metropolitano de Belo Horizonte, D. Serafim Fernandes de
Araújo, quando do lançamento da Campanha da Fraternidade em
nossa Capital. E inimaginável o drama, o sofrimento, o
desânimo, o vazio que perseguem os indivíduos e as famílias
vitimadas pela falta de moradia. Ela é, sem dúvida, um fator
desagregador dos próprios laços familiares. Á rua é foco de
atividades marginais, uma escola potencial de criminalidade.
Deixar nela, ao desabrigo, verdadeira multidão constitui uma
desumanidade, uma imoralidade, uma perversidade de uma
sociedade mórbida e egoísta.
No caso concreto de nosso País, as cifras são
estarrecedoras: há um "déficit" habitacional de 10 milhões
de moradias, e só o nosso Estado apresenta uma carência
próxima de 1 milhão - 100 mil só na Capital.
Diz um velho refrão que "Quem casa quer casa". Porém esse
ideal está muito longe de ser concretizado em nossa
sociedade. Jovens se casam ou simplesmente se unem sem
quaisquer perspectivas de terem algum dia seu próprio lar.
A questão é complexa e tem inúmeras facetas; é, ao mesmo
tempo, económica, social, política, cultural, mas,
sobretudo, de teor moral e ético. Há uma responsabilidade
múltipla e geral de todos, e, por isso, o problema deveria
ocupar a consciência de cada um, ser motivo de preocupações
e inquietar a sensibilidade de todos. Vivemos em sociedade
e, não em segmentos ou setores isolados. A vida social fun-
ciona de forma cooperativa e solidária, ninguém é auto-
suficiente. Ninguém pode ficar inerte diante de uma situação
tão injusta, tão incompatível com a própria vida social. Ela
afeta implacavelmente as pessoas, roubando-lhes não apenas o
mínimo - abrigo, proteção, segurança, conforto e aconchego,
que o ser humano merece - mas atinge profundamente a própria
alma do indivíduo, agredindo-o e despojando-o de sua
dignidade.
E inconcebível que um Pais que se vangloria de ser 'a maior
nação cristã do mundo" se acomode diante de um fato tão
grave e desumano; é imperdoável que cruzemos os braços,
conformados, quando tantos de nossos irmãos em Cristo são
vilipendiados, humilhados e ofendidos, sem condições de
possuir um teto sob o qual se abrigar e de gozar da
privacidade de que todo ser humano necessita. Onde está a
fraternidade cristã, pedra fundamental da religião que
surgiu da bondade e do sacrifício de Deus-homem para
resgatar a dignidade do ser humano?
A ação conjugada do poder público e da iniciativa privada
pode e deve atacar de frente esse que é um dos inimigos
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atrozes de nosso Pais e de nossa gente. Todo cristão tem o
dever de consciência de se engajar nessa luta sem tréguas,
organizando as comunidades, favorecendo associações que
tenham condições de pressionar e sensibilizar as autoridades
competentes para que trabalhem pela eliminação do vergonhoso
"déficit" habitacional. Diante dessa situação, não podemos,
nós, componentes da classe política, representantes de
amplas camadas desfavorecidas da população, furtar-nos ao
dever de buscar uma solução para a carência de moradias.
Â propriedade particular é reconhecida no nosso Direito
Positivo como um bem legítimo e inconteste do cidadão.
Porém, no Direito Natural, o direito à morada tem primazia
sobre a lei positiva, segundo uma perspectiva das
necessidades primárias e imediatas do ser humano. Um título
de propriedade não pode ser instrumento de tirania e
opressão, acima das necessidades básicas. Por isso, as
ocupações que, às vezes, os indivíduos sem casas praticam,
têm de ser analisadas dentro de uma perspectiva conjuntural
e, até, estrutural. São atos que, embora ilegais, configuram
o desespero dos deserdados, dos marginalizados de nossa
sociedade injusta e cruel. Não podem ser taxados de atos
criminosos.
Na década de 80, a população de 1.500 municípios
importantes de nosso Pais diminuiu, ao invés de crescer. Era
o êxodo rural de conseqüências catastróficas. Hoje, 77% dos
brasileiros vivem em cidades (são 120 milhões de pessoas nas
áreas urbanas, e 35 milhões nas áreas rurais). Á
concentração é assustadora: 31% da população urbana se
acotovela em apenas 9 regiões metropolitanas.
Não existem programas habitacionais sérios por parte dos

governos, ao passo que as elites empresariais se embalam no
desvario de lucros fáceis e imediatos. Enquanto isso,
famílias de baixa renda vagam pelas Imensidões de nossas
capitais, sem uma casa para se abrigar.
Com a recessão brutal a que o descontrole de nossa economia
nos conduziu nos últimos anos, o problema habitacional se
agravou. Á arrecadação do FGTS, que financia a construção de
casas populares, caiu vertiginosamente, e o setor passou a
receber apenas 45% dos investimentos que recebia
anteriormente.
Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em particular,
existe um "deficit" habitacional da ordem de 150 mil
moradas. Cerca de 400 famílias encontram-se Instaladas em
condições Infra-humanas, sem receber benefícios mínimos de
infra-estrutura urbana e, pelo contrário, correndo riscos
constantes e permanentes em áreas perigosas e insalubres.
Urge. pois, que ponhamos cobro a tal situação. A tarefa é
hercúlea, bem o sabemos, mas há que se ter coragem e
disposição para que ela seja atacada de frente, de forma
racional e organizada, mobilizando-se todas as forças
sociais, numa verdadeira cruzada, em que se solidarizem
ricos e pobres, poder público e sociedade civil.

Questão de Ordem
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O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, verificando,
de plano, a inexistência de "quorum", gostaria que V. Exa.
encerrasse a reunião.

Chamada para Recomposição de "Quorum"
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do ilustre
Deputado Anderson Adauto. No entanto, tendo em vista que
estamos em processo de votação, esta Presidência vai
determinar que seja feita a chamada dos Deputados para
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada três Deputados; há

cinco Deputados nas comissões; portanto, não há número para
a continuação dos nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando 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, às 20h30min, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2039 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE MAIO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - Za PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem; chamada
para recomposição de "quorum"; inexistência de "quorum" para
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h43min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelino 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 - Cõssimo 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 - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda
- Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Milton Sanes - Péricles Ferreira
- Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - 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. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1? PARTE
Ata

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta
da presente reunião a Proposta de Emenda á Constituição ng
18/92, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã, e o Projeto de
Lei no 1.024/92, que foi apreciado na reunião ordinária de
hoje.

Questão de Ordem
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, consta, na
pauta, proposta de emenda à Constituição, o que requer
"quorum" qualificado; não estou vendo no Plenário número
suficiente de Deputados. Por esse motivo, pediria a V. Exa.
que encerrasse a reunião, ou, pelo menos, saltasse essa
matéria, que requer quorum' de, no mínimo 2/3 dos
Deputados.

Chamada para Recomposição de 'Quorum"
O Sr. Presidente - E regimental a questão de ordem
levantada pelo ilustre Deputado Tarcisi p Henriques. Tendo em
vista a Importãncia da matéria constante na pauta, a
Presidência vai solicitar ao Ilustre Deputado Bené Guedes
que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de
"quorum".
O Sr. Secretário - (-Faz a chamada.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 23 Deputados. Por-
tanto,, não há" quorum' para a continuação dos nossos
trabalhos, motivo pela qual a Presidência encerra a presente
reunião e convoca os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 13, às 9h30min, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária, também de amanhã, ás 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 204a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE MAIO DE. 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 24 PARTE (ORDEM DO
DIA): Chamada para recomposição de "quorum"; existência de
"quorum" para discussão - Discussão, no lg turno, da
Proposta de Emenda á Constituição ng 27/92; encerramento da
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discussão - Discussão, no 2g turno, da Proposta de Emenda à
Constituição flQ 29/92; encerramento da discussão -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 91h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - António
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Oilzon 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 - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - 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 - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wel-
lington 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.

ia PARTE
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 2o-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.

Chamada para Recomposição de "Quorum"
- O Sr. Presidente - Tendo em vista que a matéria exige

" quorum " qualificado, esta Presidência vai determinar a
chamada prévia para a composição do "quorum". Com a palavra,
o Sr. 2g-Secretário, para proceder à chamada.
O Sr. Secretário - (-Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam â chamada 34 Deputados; há 4
Deputados nas comissões- Portanto, não há "quorum" para a
votação, mas o há para a discussão da matéria da pauta.
Discussão, no lo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição ng 27/92, do Deputado José Militão, que
acrescenta o 9g ao art. 36 da Constituição do Estado (cria
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regra geral para o pagamento de gratificação de cunho
variável aos servidores aposentados). A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta, na forma do Substitutivo
nQ 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, no 2Q turno, da Proposta de Emenda à
Constituição ng 29/92, do Deputado José Militão, que
acrescenta parágrafo ao art. 36 da Constituição do Estado. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta, na forma
do vencido no lQ turno, com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras matérias a serem
discutidas, 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. Levanta-se a reunião.
ATA DA 2% REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As nove horas e quinze minutos do dia seis de maio de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ibrahim Jacob, Gilmar Machado e José
Renato (substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado rbrahim Jacob, solicita ao Deputado José Renato que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Neste
momento, comparecem os Deputados Ronaldo Vasconcellos e
Baldonedo Napoleão. Em seguida, o Presidente esclarece que a
reunião tem por finalidade ouvir as autoridades que menciona
a respeito de questões relativas aos servidores da área de
ciência e tecnologia. Neste instante, comparecem os
Deputados Antônio Fuzatto, Roberto Luiz Soares e Bonifácio
Mourão. Dando prosseguimento á reunião, o Presidente convida
para comporem a Mesa os Drs. Octávio Elisio Alves de Brito,
Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, e
Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário Adjunto do
Planejamento e Coordenação-Geral, e registra a presença dos
Drs. Márcio Paixão e Marci 110 César de Andrade, Presidente
e Diretor, respectivamente, do CETEC; Paulo Rogério
Junqueira Alvini, Diretor-Geral do Instituto de Geoclências
Aplicadas - lOA -; Fábio Teixeira de Almeida, Diretor do
CETEC; José Antônio Cardoso, Presidente da Associação dos
Servidores do CETEC: Paulo Roberto Villamarim, Superinten-
dente da Fundação João Pinheiro; e Ricardo de Souza Cruz
Neto e Ronan Gouveia Teixeira, Diretor de Recursos Humanos e
Diretor Administrativo, respectivamente, da FuNED. Em
seguida, o Presidente passa a palavra ao Deputado Gilmar
Machado, que apresenta requerimento mediante o qual solicita
que a reunião seja transformada em audiência pública.
Submetido á votação, é o requerimento aprovado. Logo após, o
Presidente estipula o tempo de 5 minutos para cada debatedor
e retorna a palavra ao Deputado Gilmar Machado, que faz
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considerações e manifesta suas dúvidas quanto à situação do
pessoal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente. Com a palavra, o Dr. Octávio Elisio Alves de Brito
agradece o convite para participar da reunião, justifica-se
por não ter podido comparecer antes e solicita que os
participantes façam suas considerações relacionadas às
questões básicas a serem aqui tratadas. Com  a palavra, o
Deputado Gilmar Machado refere-se ás seguintes questões:
quadro de pessoal da área de ciência e tecnologia e
percentual de 18% referente à remuneração de janeiro deste
ano. O Dr. Octávio Elisio Alves de Brito esclarece que tais
questões estão sendo discutidas e que, quanto à
descompressão da tabela, esta já foi encaminhada à Secreta-
ria da Fazenda, para exame. Com a palavra, o Dr. Antônio
Augusto Junho Anastasia faz uma abordagem sobre as questões
levantadas pelo Deputado Gilmar Machado. Logo após, o
Presidente informa que a reunião passa à fase de debates e
solicita que sejam feitas as inscrições daqueles que queiram
deles participar. Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado
indaga do Dr. Antônio Augusto Junho Anastasia sobre o
posicionamento da Secretaria de Administração quanto á
questão do cálculo dos 18% e se há possibilidade de
negociação. O Dr. Anastasia informa que a Comissão de
Política de Pessoal deve encaminhar consulta a esse respeito
à Procuradoria-Geral do Estado. Com a palavra, o Deputado
Ronaldo Vasconcelios esclarece que aqui comparece a pedido
de companheiros do CETEC e faz menção a projeto de lei, a
ser encaminhado pelo Governador do Estado à Assembléia,
dispondo sobre novos níveis de reajuste para o funciona-
lismo. Com a palavra, o Deputado Baldonedo Napoleão comunica
a aprovação de projeto de lei que dispõe sobre a absorção da
MinasCaixa. Em seguida, o Presidente passa a palavra aos
debatedores inscritos, e fazem uso desta os Drs. José
Antônio Cardoso, Ronan Gouveia Teixeira e Marcilio César de
Andrade, que debatem com os Drs. Octávio Elisio Alves de
Brito e Antônio Augusto Junho Anastasia. Logo após, o
Presidente concede a palavra aos membros da Mesa. Os
Deputados Ronaldo Vasconceilos e Gilmar Machado e o Dr. Oc-
távio Elisio, pela ordem, manifestam disposição em
intermediar todas as questões junto ao Governo, na busca de
urna solução. O Presidente reafirma seu interesse pelas
questões e coloca esta comissão à disposição para mais
debates sobre a matéria. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença de todos, convoca os parla-
mentares para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993.
Ibrahim Jacob, Presidente - Edward Abreu - Gilmar Machado.

ATA DA 699 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia onze de maio de mil novecentos e noventa
e três, reúnem-se no Plenarinho r os Deputados Antônio
Júlio, Reinaldo Lima, Geraldo Rezende e Antônio Pinheiro,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
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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 informa que
distribuiu os Projetos de Lei nos 1.351 e 1.365/93 à
Deputada Maria José Haueisen; 1.352, 1.354, 1.360, 1.362 e
1.363/93 ao Deputado Célio de Oliveira; 1.353, 1.355, 1.356,
1.357, 1.358, 1.359, 1.361 e 1.364/93 ao Deputado Antônio
Pinheiro; e 1.366/93 ao Deputado Reinaldo Lima. Neste
momento, comparece no Plenarinho 1 a Deputada Maria José
Haueisen. Tendo sido a matéria da pauta previamente
distribuida, a Presidência passa à 2a parte da reunião, 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 nQ 1.258/93 está
com nova redação, de acordo com os termos do art. 38, 2o.
do Regimento Interno. Na ausência do Deputado Célio de
Oliveira, o Presidente designa como novo Relator da matéria
o Deputado Antônio Pinheiro, o qual faz a leitura do novo
parecer, que conclui pela constitucionalidade do Projeto de
Lei nQ 1.258/93, no lg turno. Posto em votação, é o parecer
aprovado, apesar de o Deputado Geraldo Rezende apresentar
voto contrário ao parecer do Relator Continuando, o
Deputado Antônio Pinheiro emite parecer pela
constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.250/93, no l
turno, o qual é aprovado, após ter sido discutido e votado.
Encerrada esta fase, passa-se à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Antônio Pinheiro emite parecer pela
constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.288/93, no lQ
turno, o qual é aprovado, após ter sido discutido e votado.
Na ausência dos Deputados Célio de Oliveira e Clêuber Car-
neiro, a Presidência solicita ao Deputado Geraldo Rezende
Que proceda à leitura dos pareceres sobre os Projetos de Lei
nQs 1.298 e 1.226/93, no lQ turno, já assinados,
respectivamente, por aqueles Relatores O Deputado Geraldo
Rezende profere parecer pela constitucionalidade do Projeto
de Lei nQ 1.226/93, no lo turno, com a Emenda nQ 1, do
Relator, e pela constitucionalidade do Projeto de Lei n
1.298/93. no lQ turno, os quais são aprovados após terem
sido submetidos a discussão e a votação, cada um por sua
vez. 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. 18 de maio de 1993
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro - Maria José

Haueisen - Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro - Célio de
Oliveira.
ATA DA 71â REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de
maio de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto
Amaral, Raul Messias, José Renato e Bernardo Rubinger



549

(substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por
indicação da Liderança do PMDB). Havendo número regimental.
o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e esclarece que a reunião tem por finalidade
apreciar o parecer para o 2g turno do Projeto de Lei no
859/92, do Deputado José Braga, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado de Minas
Gerais à Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de São
Francisco. A seguir, a Presidência informa que o convidado,
Dr. Marco Aurélio Carone, jornalista do Diário de Minas, não
poderá comparecer a esta reunião para prestar informações
sobre a FIAT Automóveis S.A. por motivo de doença. Prosse-
guindo, comunica que, nos termos do art. 135, lg, do
Regimento Interno, designou os Deputados Pendes Ferreira
para relatar o Projeto de Lei ng 808192, do Deputado Paulo
Pettersen; Paulo Pettersen para relatar o Projeto de Lei n
909/92, do Deputado Amilcar Padovani José Renato para
relatar o Projeto de Lei ng 1.034/92, do Deputado Jorge
Eduardo, e Roberto Amaral para relatar o Projeto de Lei ng
1.158/92, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, todos no lg
turno. Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se à 2g
parte da reunião. Na fase de discussão e votação de
proposições sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia,
o Deputado José Renato emite seu parecer sobre o Projeto de
Lei nQ 959/92, mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto. Submetido a discussão e a votação, é o parecer
aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros desta
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Péricles
Ferreira - Sebastião Costa.
ATA DA 45 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas do dia treze de maio de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro, Maria José
Haueisen e Célio de Oliveira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Tarcísio Henriques, José Renato,
Ermano Batista, Sebastião Costa e Romeu Queiroz (este em
substituição ao Deputado Alvaro Antônio, por indicação da
Liderança do PRS), membros da Comissão de Administração
Pública; e Célio de Oliveira, Roberto Amaral, Baldonedo
Napoleão, Paulo Pettersen e José Renato, 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 á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar os pareceres das comissões acima mencionadas sobre
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o Projeto de Lei flQ 1.186/92, de autoria da Procuradoria-
Geral de Justiça, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências, o Projeto de Lei Complementar n
23/92, de autoria do Governador do Estado, que organiza a
Procuradoria-Geral do Estado e dá outras providências. O
Presidente concede a palavra ao Deputado Célio de Oliveira,
relator do Projeto de Lei r1Q 1.186/92 pela Comissão de
Constituição e Justiça. Este emite parecer que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria, com as Emendas do nQ 1 ao 4, de sua autoria, o qual
é aprovado apôs discussão e votação. Com a palavra, o
Deputado Sebastião Costa, Relator da Comissão de Admi-
nistração Pública, opina pela aprovação do projeto com as
Emendas do nQ 1 ao 4, da Comissão de Constituição e Justiça,
e do nQ 5 ao 11, da Comissão de Administração Pública.
Colocado em discussão, o Deputado José Renato solicita vista
do processo, a qual é concedida pelo Presidente. Passa-se,
em seguida, ao Projeto de Lei Complementar nQ 23/92. De
posse da palavra, o Deputado Geraldo Rezende, Relator da
proposição pela Comissão de Constituição e Justiça, oferece
parecer que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do projeto com as Emendas do
nQ 1 ao 6, de sua autoria. Colocado em discussão e votação,
é aprovado o parecer. O Deputado José Renato, Relator da
Comissão de Administração Pública, apresenta parecer que
conclui pela aprovação da matéria, com as Emendas do nQ 1 ao
6. da Comissão de Constituição e Justiça, e do nQ 7 ao 18,
de sua autoria. Discutido e votado, é aprovado o parecer.
Quanto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
o Presidente redistribui o projeto ao Deputado Roberto
Amaral, a quem passa a palavra. O Relator oferece parecer
pela aprovação da matéria, com as Emendas do nQ 1 ao 6, da
Comissão de Constituição e Justiça; do nQ 7 ao 18, da
Comissão de Administração Pública, e a do nQ 19, de sua
autoria. Colocado em discussão e votação, é aprovado o pare-
cer. A Presidência redistribui o Projeto de Lei nQ 1.186/92
ao Deputado Célio de Oliveira para que este seja Relator
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a reunião que
será realizada no próximo dia 18, ás 141h30min, com a
finalidade de se apreciar o Projeto de Lei nQ 1.186/92,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - António Júlio - Geraldo

Rezende - Bonifácio Mourão - Anderson Adauto - Dilzon Melo -
Roberto Amaral - Sebastião Costa - Milton Sal les.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 789/92

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório
O Projeto de Lei no 789/92. do Deputado Glycon Terra Pinto,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Assistencial Betesda - AAS -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 23/4/92, o projeto foi examinado pela Comissão

de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices á sua
normal tramitação. Vem, agora, a proposição a esta comissão
para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em tela é una associação civil de caráter
filantrópico, beneficente e sem fins lucrativos, que tem a
finalidade de amparar os mais necessitados, de promover o
bem-estar social e o cooperativismo segundo os ensinamentos
cristãos.
Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 789/92, no lQ turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.142192

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

A proposição em apreço, do Deputado Bernardo Rubinger,
objetiva dar a denominação de Escola Estadual Professor
Antônio Gomes Moreira á Escola Estadual de Joaima,
localizada no município do mesmo nome.
Publicada em 19/11/92, foi a matéria encaminhada, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbices ã sua aprovação.
Vem, agora, o referido projeto a esta comissão, para O lo
turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Professor Antônio Gomes Moreira. a quem se pretende
homenagear, pautou sua vicia pública pela dedicação á causa
da educação. A comunidade de Joaima o tem em alta conta,
razão pela qual a atribuição de seu nome à escola estadual
do município, sugerida no projeto em discussão, é medida
justa, inspirada em legitima aspiração social.
Evidenciada, pois, a relevância da proposição, nada temos a

opor, quanto ao mérito, à sua aprovação.
Conclusão

Pelo aduzido, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei ng 1.142/92, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 21 de maio 1993-
Elisa Alves, Relatora.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.184/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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O Projeta de Lei flQ 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, foi a proposição apreciada pela
Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou
impedimentos à sua normal tramitação e apresentou-lhe a
Emenda flQ 1. Vem, agora, o projeto a esta comissão para o 1Q
turno de deliberação conclusiva-

Fundamentação
Sociedade civil de caráter beneficente e sem fins
lucrativos, a entidade em apreço tem objetivos eminentemente
sociais. Mantém creches e escolas profissionalizantes e
promove a recuperação de menores, além de incentivar a
criação de postos de assistência médica e dentária,
destinados à população carente.
Dessa forma, julgamos oportuno e conveniente que a entidade

seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.184/92, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Wlson Pires, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.195192

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Carvalho, o Projeto de Lei n
1.196/92 visa a declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Laranjal com sede no
Município de Laranjal.
Publicado em 17/2/92. foi o projeto examinado pela
Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou
óbices à sua normal tramitação. Vem, agora, a proposição a
esta comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Laranjal tem
por finalidade promover, no âmbito da comunidade, a
realização de obras e ações que venham proporcionar
melhores condições de vida aos moradores, por meio de
atividades de caráter económico, cultural, social e
desportivo, procurando incentivar o progresso e o bem-estar
da população.
Dessa forma, julgamos oportuna a pretendida declaração de

utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.195/92, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.210/92

Comissão de Saúde e Ação social
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Relatório
O Projeto de Lei ng 1.210/92, do Deputado Geraldo Rezende,
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação
Assistencial Betesda, com sede no Município de Uberlândia.
Publicada em 19/12/92, foi a proposição examinada pela

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices
á sua normal tramitação. Vem, agora, a matéria a esta
comissão para o IQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem por finalidade,
sem distinção de sexo, idade, credo ou nacionalidade,
prestar assistência a idosos carentes, indigentes e sem
família. Desenvolve, ainda, a entidade e programas de
recuperação de toxicômanos e alcoólatras, de integração e
instrução de menores abandonados, promovendo o seu bem-estar
moral, social e espiritual. Dessa forma, a entidade faz jus
ao reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no lg
turno, do Projeto de Lei ng 1.210/92, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.211/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei no 1.211/92, da Deputada Elisa Alves, visa
a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Amigos e Moradores dos Bairros de Araxá - ACOABA -, com sede
no Município de Araxá.
Nos termos regimentais, vem o projeto a esta comissão para
o 1Q turno de deliberação conclusiva, após o exame da
Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou
impedimentos a que prosseguisse sua tramitação e lhe
apresentou a Emenda nQ 1.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada exerce atividades de caráter
promocional, educativo, cultural e de assistência social,
visando ao cumprimento do objetivo maior, que é o
desenvolvimento dos bairros da cidade de Araxá.
Pelos benefícios que traz á população local, a entidade

faz-se merecedora da declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos de parecer favorável ao Projeto de
Lei ng 1.211/92, no lo turno, com a Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.219/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.219/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública a Creche
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Criança Feliz do Bairro Industrial, com sede no Município de
Contagem.
Publicado em 18/2/93, 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 IQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada tem como objetivo prestar
assistência a menores e a suas famílias, bem como
desenvolver atividades de caráter educativo e social junto à
comunidade para lhe oferecer melhores condições de vida.
Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.219/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.220/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.220/93, do Deputado José Bonifácio,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Amigos de São Vicente de Minas, com sede no
Município de São Vicente de Minas.
Publicado em 18/2/93, 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 lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Associação Comunitária dos Amigos de São Vicente de Minas
tem como objetivo promover a melhoria das condições de vida
da comunidade. Para tanto, desenvolve amplo trabalho
cultural e educacional, por meio de cursos, além de
campanhas e de mutirões.
Dessa forma, faz-se a entidade merecedora da declaração de

sua utilidade pública.
Conclusão

Isso posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
.220/93, no lQ turno.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.224/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei no 1.224/93, do Deputado Elmo Braz,
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Tfleodórica, com sede no Municiplo de Pequeri.
Publicado em 19/2/92, foi o projeto examinado pela Comissão

de Constituição e Justiça, que não encontrou impedimento
legal ou constitucional à tramitação da matéria, e vem,
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agora, nos termos regimentais, a esta comissão para o lg
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
O objetivo da Loja Maçônica Theodórica é o aperfeiçoamento
moral, intelectual e social do homem, visando ao
aperfeiçoamento final da comunidade.
Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de utilidade
pública da entidade.

Conclusão
Em virtude do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.224/93, no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.225/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Elmo Braz, o Projeto de Lei n
1.225/93 objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade
Pestalozzi de Pequeri, com sede naquele município.
Publicado em 19/2/93, foi o projeto examinado pela Comissão

de Constituição e Justiça, que lhe apresentou a Emenda ng 1;
vem, agora, a esta comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A Sociedade Pestalozai de Pequeri tem por objetivo prestar

assistência principalmente no que concerne ao tratamento e à
educação de crianças, adolescentes e adultos que necessitam
de acompanhamento psicopedagógico, médico, odontológico e de
reabilitação.
Dessa forma, faz-se a entidade merecedora da declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.225/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, proposta
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.232/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei ng
1.232/93 visa a declarar de utilidade pública o Conselho
Municipal de Entorpecentes - COMEN -, com sede em
Uberlândia.
Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e lhe apresentou a Emenda no 1, vem o projeto a
esta comissão, nos termos regimentais, para o lo turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
O Conselho Municipal de Entorpecentes presta um grande
serviço à saúde pública, pois visa à implantação de medidas
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preventivas quanto ao uso de drogas e de substâncias que
causam dependência física e psíquica, assim como à
recuperação de seus usuários.
A referida entidade merece todo o apoio do poder público,
sendo oportuna a declaração de sua utilidade pública.

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

Lei nQ 1.232/93, no IQ turno, com a Emenda no 1. da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.233193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei no 1.233/93, do Deputado Amilcar Padovani,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
de Defesa da Criança e do Adolescente - ADCA -, com sede no
Município de Juiz de Fora.
Publicada em 20/3/93, a proposição foi examinada 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 por finalidade promover ações junto
aos órgãos governamentais e buscar o comprometimento da
sociedade civil para que a criança e o adolescente tenham
respeitados seus direitos à saúde e à educação, além de
outros assegurados em lei.
Desenvolve, também, um trabalho de integração da criança e

do adolescente em grupos, visando a organizá-los para a
defesa de seus interesses e de suas garantias
constitucionais.
E, portanto, justa e oportuna a proposta de se declarar de

utilidade pública a entidade em apreço.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.233/93, no 1Q turno
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Wilson Pires, Relator,

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.288/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de
lei em epígrafe visa a declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com
sede no Município de Paracatu.
Publicado, o projeto recebeu parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do
Substitutivo ng 1.
Vem, agora, a proposição a esta comissão para o lg turno de

deliberação conclusiva,
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Fundamentação
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é uma
sociedade civil de caráter filantrópico. Desenvolve
atividades que visam à promoção e à integração de
excepcionais à sociedade.
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 ng
1.288/93, com o Substitutivo ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1993.
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 603191

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

D Projeto de Lei ng 603/91, do Deputado Sebastião Helvécio,
pretende declarar de utilidade pública o Centro Metodista de
Assistência aos Toxicômanos Bispo Almir dos Santos, com sede
no Município de Juiz de Fora.
Aprovado no lg turno, com a Emenda ng 1, apresentada pela

Comissão de Constituição e Justiça, retorna o projeto a esta
comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais. Anexa, apresentamos a redação do
vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
O Centro Metodista de Assistência aos Toxicómanos Bispo
Almir dos Santos desenvolve um amplo trabalho de prevenção
do uso de drogas e de assistência aos usuários habituais.
Para que essa instituição possa prosseguir em seu valioso
trabalho, consideramos oportuna a pretendida declaração de
sua utilidade pública.

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

no 603/91. no 2g turno, na forma do vencido no lg turno
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
José Leandro, Relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 603/91

Declara de utilidade pública o Centro Metodista de
Assistência aos Toxicômanos Bispo Almir dos Santos, com sede
no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Metodista de Assistência aos Toxicômanos Bispo Almir dos
Santos, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2g Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Na 1.064/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Benê Guedes, o Projeto de Lei n
1.064/92 pretende declarar de utilidade pública o Centro de
Educação e Promoção Social - CEPS -, com sede no Município
de Leopoldina.
Aprovado no lQ turno em 14/4/93, em sua forma original
retorna o projeto a esta comissão, para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Centro de Educação e Promoção Social desenvolve amplo
trabalho de assistência social, bem como atividades
educativas e culturais, visando à promoção do menor, dos
jovens e idosos carentes, além de manter ações de saúde em
favor de gestantes e idosos carentes que venham a
necessitar de amparo nessa área.
Dessa forma, julgamos oportuno declarar de utilidade

pública a entidade em referência.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.064/92, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.137192

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

o projeto de lei em epigrafe, do Deputado João Batista,
pretende declarar de utilidade pública a Sociedade Atlética
Uberabense de Desportistas - SAUDE -, com sede no Município
de Uberaba.
Aprovada no 1Q turno, a proposição retorna a esta comissão

para o 2Q turno de deliberação conclusiva, em obediência ao
que prescreve o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade tem por finalidade desenvolver a prática do
pedestrianismo e de outras formas de atletismo e esportes
que não necessitem de motores; promove eventos, cursos,
treinamentos, seminários e exposições que sirvam para
aprimorar a prática desportiva e para proteger a saúde;
controla o uso imoderado de hábitos alcoólicos e de fumo;
estimula o intercâmbio de atletas do Pais e do exterior;
propõe-se descobrir novos valores no campo do esporte,
propiciando-lhes condições de desenvolvimento técnico e de
aprimoramento de seu desempenho atlético.
As atividades desempenhadas pela entidade são reconhecidas

como de relevante interesse para a comunidade, o que a torna
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.137/92, no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1993.
Ambrósio Pinto, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.172/92

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório
O Projeto de Lei flQ 1.172/92, da Deputada Elisa Alves, visa

a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Desenvolvimento do Bairro Orozino Teixeira e Vila Ana
AntOnia - AMOORVILAN -, com sede no Município de Araxá.
Aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, apresentada pela

Comissão de Constituição e Justiça, retorna o projeto a esta
comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais. Anexa apresentamos a redação do vencido,
que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A Associação dos Moradores e Desenvolvimento do Bairro
Orozino Teixeira e Vila Ana Antónia - AMDORVILAN tem
finalidades beneficente, assistencial, filantrópica e
educativa.
Pelos relevantes serviços que presta à comunidade, é 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 nQ 1.172/92, no 2Q turno, na forma do vencido no l
tu r no.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.172192

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Desenvolvimento do Bairro Orozino Teixeira e Vila Ana
Antônia - AMDORVILAN -, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Moradores e Desenvolvimento do Bairro Drozino Teixeira e
Vila Ana AntOnia - AMDDRVILAN -, com sede no Município de
Araxá.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.175/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projetá de Lei nQ 1.175/92. da Deputada Elisa Alves, visa
a declarar de utilidade pública o Santuário Espiritual
Assembléia dos Treze, com sede no Município de Araxá
Aprovada no lg turno com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, retorna a proposição a
esta comissão, para o 2g turno de deliberação conclusiva,
nos ternos regimentais. Anexa apresentamos a redação do
vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
D Santuário Espiritual Assembléia dos Treze tem por

finalidade promover o bem-estar social por meio da prestação
de relevantes serviços aos menos favorecidos, bem como da
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assistência moral, material e educacional à comunidade em
que atua.
E, portanto, justa e oportuna a proposta de se declarar de

utilidade pública a entidade em apreço.
Conclusão

Em face do exposto, somos de parecer favorável à aprovação
do Projeto de Lei nQ 1.175/92, no 2Q turno, na forma do
vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.175/92

Declara de utilidade pública o Santuário Espiritual
Assembléia dos Treze, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Santuário
Espiritual Assembléia dos Treze, com sede no Município de
Araxá.
Art. 2 - 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 1.178192

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.178/92. do Deputado Ronaldo
Vasconcelios, objetiva declarar de utilidade pública o Grupo
de Apoio e Prevenção à AIDS no Estado de Minas Gerais -
GAPA-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado no lo turno, em 14/4/93, 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 exame tem como objetivo prestar informações e
assistência social aos portadores de AIDS e empreender,
para tanto, a luta por uma política de saúde mais eficaz.
Tendo em vista o caráter social da entidade em questão, não
há dúvida quanto à conveniência da declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, nosso parecer é favorável à

aprovação do Projeto de Lei ng 1.178/92, no 2o turno, na
forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

3759 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 6/5/93 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, representantes da imprensa, distinto e seleto
público que nos vê e ouve, é com enorme prazer cívico que
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trazemos palavras de otimismo por ocasião de o Governo Hélio
Garcia dar inicio à implantação de alguns projetos que vão
proporcionar resultados altamente benéficos para Minas
Gerais.
No conjunto dessas realizações, a agropecuária sairá

contemplada com apoio nunca desmerecido, sobretudo em terra
historicamente marcada por penosa carência de recursos, corno
é o Norte de Minas.
Não nos cansamos, nem jamais nos furtaremos ao dever de

sustentar uma luta sem trégua em favor da região que temos a
honra de representar. Eis por que saudamos a iniciativa do
Governo Estadual de, por meio de procedimentos viáveis e
adequados, apoiar a economia mineira, especialmente no que
diz respeito á agropecuária do Norte do Estado.
No mês passado, Montes Claros recebeu a visita do

Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dr.
Alysson Paulinelli, que, com lideranças regionais,
participou de discussões que tiveram por fim o
desenvolvimento daquela sofrida área.
Naquela oportunidade, o Secretário apresentou o Projeto
Agrícola de Mecanização, para o qual o Estado contribuirá
com uma patrulha agrícola, sendo que os municípios receberão
financiamentos para aquisição de mais duas unidades. Com
esse conjunto será possível preparar, já no ano agrícola que
se inicia em julho próximo, mais de 540ha de terra, notável
beneficio para os pequenos produtores. O trabalho das
patrulhas mecanizadas permitirá o aumento da produção dos
municípios participantes em, no mínimo, 1.080t.
Aos preços atuais, isso significa, em média, uma receita

adicional de Cr$3.000.000.000,00, bem como a criação de 450
empregos no campo, por safra, em cada município.
Do programa de mecanização constam ainda a correção do solo

e um fundo de sementes de cultivares básicos, como arroz,
feijão e milho, apoio também voltado para pequenos
produtores.
Outro importante projeto anunciado em Montes Claros pelo
Dr. Alysson Paulinelli é o do pequeno produtor florestal, a
ser implantado com recursos provenientes do BIRD e executado
pelo Instituto Estadual de Floresta - IEF - e pelas
Prefeituras Municipais. Essa medida possibilitará impacto
positivo na questão do reflorestamento e, por conseqüência,
na preservação do meio ambiente e ainda no lucro dos
investidores.
Os municípios produtores de hortifrutigranjeiros vão
receber os benefícios do projeto que os integrará à rede
rural, materializados por meio de um complexo de captação,
de tratamento e de difusão de informações de mercado para os
produtores rurais. Aos homens do campo chegará o apoio hoje
ainda restrito ás faixas do binômio grandes centros/ poder
econômico, que é o da informática.
o Norte de Minas é unia região onde chove pouco, como é do

conhecimento de todos. Por força dessa circunstância, é
exatamente ali que se situam os maiores projetos de
irrigação do Estado. E enorme o potencial daquela região
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para a produção de fruticultura tropical, e muitas empresas
já estão habilitadas a desenvolver essa atividade. In-
sistimos, com a ênfase que se fez necessária, em que esse
representa um dos campos mais promissores para o
desenvolvimento da região.
E no Norte de Minas que se localiza o maior rebanho bovino

do Estado. Em obediência á importância dessa classificação,
está sendo implementado o projeto Novilho Precoce, como
também o projeto Barreirão, que deverá recuperar, só no
próximo ano agrícola, 20.000ha de pastagens degradadas no
cerrado mineiro. Nesses projetos, o Banco do Brasil será
parceiro da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
A propósito dos esforços empregados em favor das atividades

agropecuárias, registramos, com nosso aplauso, a iniciativa
do Prefeito de Montes Claros, Luiz Tadeu Leite, de criar a
Secretaria de Agricultura, para que as ações da área tenham
no município uma base efetiva de atuação.
Gostarlamos, nesta oportunidade, de desejar ao novo
Secretário, Vereador José Gonzaga Pereira, muito sucesso e
que juntamente com o Secretário Adjunto, Artur de Loureiro
Ramos Filho, realize belas obras á frente daquela
Secretaria, como por exemplo, a criação da cooperativa de
produtores rurais de Montes Claros.
Parece que finalmente se espalha por todo o Estado a noção

de que a agricultura não é um problema localizado, pois faz
parte da solução das mais prementes questões da sociedade.
Louvamos a compreensão do assunto, o que nos faz esperar
melhor e amplo apoio á causa.
E oportuno também destacar o lançamento da Campanha
Estadual contra a Febre Aftosa, ocorrido ontem. Essa
iniciativa, além de melhorar a qualidade do nosso rebanho,
vai mudar a qualidade da carne bovina de Minas que é
exportada.
Encontram-se em tramitação nesta Casa dois projetos de lei,

de nossa autoria, para os quais pedimos a especial atenção
dos nobres colegas. São os que dispõem sobre recursos
hidricos e política agrícola, ambos destinados a dar real
amparo ao produtor rural
Por tudo isso, felicitamos o Governador Hélio Garcia e o
Secretário Alysson Paulinelli por decisões de tamanha
importância, enquanto exortamos os valorosos membros da
Assembléia Legislativa mo sentido de somar as melhores
forças para o acionamento de aprovação de tais projetos, a
fim de que o poder público possa levar ao homem do campo,
pilar da nossa soberania, os benefícios que o conduzam ao
progresso e ao desenvolvimento. Muito obrigado.

354 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 6/5/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcel los
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, pessoas que abrilhantam, com
suas presenças, nossas galerias, e pessoal da imprensa,
estamos hoje comemorando um evento criado pela Associação
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essas que têm a responsabilidade de conduzir econômica e
politicamente a cidade de Belo Horizonte e o Estado de Minas
Gerais.
Ocupo também esta tribuna para, publicamente, parabenizar a
Associação Comercial de Minas Gerais, por meio da figura
ilustre do seu Presidente, o empresário Lúcio Bemquerer, por
essa iniciativa e pela determinação de levar adiante um
trabalho tão profícuo para o Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado. -

375a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 6/5/93 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, queremos apresentar a V. Exas. o seguinte
requerimento. (-Lê requerimento em que solicita, nos termos
do inciso XVI do art. 245 do Regimento Interno, que se
encaminhe oficio ao Governador do Estado reiterando-lhe a
solicitação de envio de projeto de lei a esta Casa criando a
Região de Desenvolvimento do Vale do Rio Doce, nos termos do
# 7Q do art. 18 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado. Segue-se a
justificação apresentada.)
"Justificação: Em 2/4/92, apresentei requerimento no qual

solicitava ao Sr. Governador que encaminhasse a esta Casa
projeto de lei criando a Região de Desenvolvimento do Vale
do Rio Doce. O 7Q do art. 18 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias prevê a criação da referida
região num prazo de 180 dias contados da data da promulgação
da Constituição Estadual. Esgotado o prazo sem a ma-
nifestação do Governo, temos, insistentemente, reivindicado
a criação da referida região, com o apoio desta augusta
Casa. Entretanto, nossos esforços têm sido em vão.
Gostaria de alertar os nobres companheiros para a situação
entristecedora do vale do rio Doce: a situação dos
municípios da microrregião circunscrita ao chamado vale do
Suaçui é de estarrecer e acabrunhar qualquer pessoa,
mormente a nós, representantes daquela sofrida região.
Os problemas que ali se verificam são tantos, que
estatísticas oficiais nos dão conta de que há alta redução
da população e de que a nossa é a região que detém o mais
alto índice de êxodo de mineiros do Estado. Basta observar
que, nos últimos 30 anos, ela perdeu 9% de sua população; em
1991, enquanto a densidade média do Estado se situava em
27.03 habitantes/Km2, a da região do rio Doce se situava em
24,71 habitantes/Km2. A par da expulsão dos seus habitantes,
cada vez mais, a sua participação na formação do P18
estadual tem sido fraca e decrescente: de 7,2% em 1970,
decresceu para 5.7% em 1980.
Na área educacional, mais de 50% de sua população são
extremamente carentes, mormente na bacia do Suaçui. As
microrregiões do vale do rio Doce têm os piores índices de
escolaridade em Minas Gerais: o índice de analfabetismo é de
40,6% para as faixas acima de 15 anos, o que supera em muito
a taxa média estadual e nacional, que é de cerca de 25%.
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Comercial de Minas, que frutifica e dá exemplo, inclusive,
para outras unidades da Federação. Refiro-me ao Café da
Manhã Parlamentar, criado pela Associação Comercial mineira,
que tem o propósito de contribuir para a valorização da ati-
vidade legislativa do Pais, em níveis federal, estadual ou
municipal especialmente da cidade de Belo Horizonte.
Esse Café da Manhã Parlamentar tem por objetivo criar um

ambiente para encontros cordiais de Senadores, Deputados
Federais e Estaduais e Vereadores, com lideranças
empresariais, comunitárias e a imprensa, para troca de
idéias sobre temas de interesse de Belo Horizonte, de Minas
e do Brasil. São sempre convidados os três Senadores por
Minas Gerais, os 53 Deputados Federais e os 77 Deputados
Estaduais, bem como os 37 Vereadores à Câmara Municipal de
Belo Horizonte e toda a imprensa, que, também, é
permanentemente convidada.
São também convidadas personalidades para, eventualmente,
expor, em debates, temas pertinentes às suas áreas de
atuação. O sucesso dessa criação da Associação Comercial de
Minas, tão bem presidida pelo empresário Lúcio Bemquerer,
com apenas dois meses de atuação, já se faz sentir. Já foi
copiado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, que
realizou o seu primeiro encontro no dia 3 de maio, segunda-
feira próxima passada. Da mesma maneira, as Associações
Comerciais de São Paulo e do Paraná já estão em fase final
de implantação desse projeto.
Assim, a nossa classe empresarial, notadamente aquela
ligada ao comércio e à indústria, dá exemplo para todo o
Pais de que é bom o convívio entre os segmentos empresariais
e os que tenham representatividade junto ao Governo, seja em
nível nacional, estadual ou municipal . Para que os senhores
avaliem e tenham idéia da importáncia das atividades
desenvolvidas pelas pessoas que compareceram a esse Café da
Manhã, vou tecer alguns comentários.
Gostaria de citar a figura do Prefeito de Belo Horizonte,
Patrus Ananlas, que pertence aos quadros do PT. Citaria
também as figuras do Or. Pacifico Paoli, Superintendente da
FIA Automóveis S.4 em Minas Gerais; do Engp Dr. Luis
Alberto Rodrigues, Secretário de Recursos Minerais; do EngQ
Dr. Dano Rutier Duarte, Secretário de Transportes e Obras
Públicas; do Engg e Prof. Or. Walfrido dos Mares Guia,
Secretário da Educação; do Dr. Carlos Eloy. Presidente da
CEMIG; do Dr. Danilo de Castro. Presidente da Caixa
Econômica Federal, e do Prof. Aluisio Pimenta, Reitor da
Universidade do Estado de Minas Gerais.
Cada um desses participantes fez exposições sobre temas
referentes a sua área especifica, isto é, aquela autoridade
ou. aquele representante de órgão público falou do seu
trabalho e de assuntos que conhece e com os quais convive.
Assim sendo, Sr. Presidente, é preciso que esta Assembléia
Legislativa reconheça a importância do Café da Manhã
Parlamentar para o nosso Estado, assim como a sua dimensão,
que, sem dúvida, facilitará o entrosamento das classes
formadoras de opinião do Estado de Minas Gerais, classes
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município onde atuo. Entendo que, desta forma, a região do
vale do rio Doce deixará de ser potencialmente uma das
mais ricas do Estado para assim o ser "na realidade»
Aproveito esta oportunidade para agradecer à Mesa da

Assembléia Legislativa, à Secretaria-Geral e, em particular,
ao Departamento de Consultoria e Pesquisa o excelente
trabalho de pesquisa para diagnóstico dos problemas de toda
a região de Minas Gerais, o qual permitirá levar aos meus
pares os dados da minha região, o vale do rio Doce. Muito
obrigado.

35a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 6/5/93 pelo

Deputado João Batista
O Deputado João Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaria de fazer algumas ponderações a respeito da situação
em que se encontra, hoje, a educação no Estado de Minas, em
razão da greve que mobiliza todo o Estado. Também gostaria
de fazer algumas referências a respeito da Exposição
Nacional e Internacional de Gado Zebu, realizada em nossa
cidade de Uberaba, e, de resto, fazer uma série de
observações de interesse da comunidade.
Como temos, hoje, visitas ilustres nesta Casa, peço a
V.Exa que continue os trabalhos de uma forma mais ágil,
para que possamos acolher nossos ilustres visitantes.

35@ REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 6/5/93 pelo

Deputado Ánderson Adauto
O Deputado Anderson Adauto - Sr, Presidente, Srs.
Deputados, na semana passada, exatamente na sexta-feira,
tive o prazer e a honra, como um dos três Deputados
indicados pela Assembléia Legislativa, de participar da
primeira reunião de negociação entre o Governo Estadual e as
lideranças do funcionalismo público, como forma de so-
lucionar o impasse e a greve, que já duram 57 dias.
Participaram também da reunião, no Palácio dos Despachos,
os ilustres Deputados Agostinho Patrus, Líder do Bloco
Parlamentar Mineiro de Reconstrução Democrática, e Dilzon
Meio, que foi o Relator do projeto de aumento do
funcionalismo.
Da parte do Governo, estavam presentes o Dr. Evandro de
Pádua Abreu, Chefe da Casa Civil, e o Prof. Paulo Paiva,
Secretário do Planejamento. E, pelo funcionalismo, estava
presente toda a comissão de negociação, indicada pelas
lideranças do movimento.
Foi uma reunião bastante produtiva, na qual houve muitos
pontos de entendimento. Diria mesmo que houve mais
convergências do que divergências entre as posições
defendidas por ambas as partes, ficando nós, Deputados, como
participantes da negociação na condição de mediadores.
Na reunião, ficou acertado que o Governo do Estado
apresentaria na terça-feira passada, dia 4, uma proposta
inicial, a partir da qual se pudesse chegar a um
entendimento no prazo mais curto possível.
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Na área de saúde e saneamento básico, a situação é caótica:
basta informar que todas as macrorregiões do Estado,
inclusive a do vale do Jequitinhonha, é a do rio Doce que
apresenta a mais baixa taxa de expectativa de vida e a mais
alta taxa de mortalidade Infantil.
Em quase todos os municípios da região, os esgotos
coletados são lançados diretamente aos rios, cujas águas
contaminadas passam a constituir sério risco para a saúde
dos habitantes de suas margens. Acrescente-se a isso a
precária rede de abastecimento de água tratada.
Na área de energia, a situação é preocupante,
principalmente na zona rural, que conta com poucos serviços
de eletrificação. No entanto, em termos de proposta
governamental, entendo deveria ser uma das metas
prioritárias para a região do vale do rio Doce o tratamento
mais adequado, em termos de educação, saúde, saneamento
básico e habitação, na zona rural. Isso porque, apesar de
todos os pesares, é a região do Estado que ainda possui o
menor índice de urbanização - 57.69% -, quando, em termos
nacionais, a média se situa em 70% da população.
Acredito que somente será possível resgatar o vale do rio
Doce quando o Governo resolver criar a sua Região de
Desenvolvimento, provida de recursos financeiros que lhe
permitam incrementar o desenvolvimento das atividades
produtivas na região e conseguir, destarte, minimizar os
problemas enfrentados pela sua sofrida população.
Medida de imprescindível realização é a interligação das
áreas dos vales dos rios Doce e Jequitinhonha às demais
áreas do Estado, de forma a promover-lhe os desenvolvimentos
industrial, agropecuário e comercial. Desta forma, é
importante que se conclua a BR-259, nos trechos que ligam
Serro a Sabinópolis, numa extensão de 37Km; Governador
Valadares a Divinolândia de Minas, numa extensão de 100Km; e
Conselheiro Pena a Resplendor, numa extensão de 36 Km, uma
vez que a conclusão da referida estrada extrapola os limites
da região, possuindo dimensões estadual e nacional. Afinal,
é preciso relembrar que a rodovia em questão liga Brasilia e
Vitória e, com seus 1.200Km de extensão, será um eficaz
corredor de exportação, escoando a produção do Brasil
Central. Falta somente a pavimentação desses 173Km,
aproximadamente, em nosso Estado.
Além do mais, outra rodovia importante que necessita ser
concluída é o trecho Agua Boa-Malacacheta-Poté-Teófllo
Otôni, de forma a ligar a MG-120 e a BR-101, passando pela
BR-116 (Rio-Bahia) e permitindo o escoamento da produção da
região E, para completar , a interligação dessa região,
deverá a estrada que liga Agua Boa, Santa Maria do Suaçui,
São José da Safira, Itambacuri e Frei rnocéncio, num total
de 160Km, ser encampada pelo Estado, uma vez que os
municípios não conseguem arcar com os custos de sua
manutenção.
Para facilitar o estudo e o planejamento da região do rio
Doce, anexo a este meu requerimento, que pretendo ver
aprovado por esta Casa, relação das obras prioritárias, por
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cerca de 10 mil funcionários da MinasCaixa disponíveis.
Vários deles já estão lotados na Secretaria da Saúde, na
Secretaria da Justiça - com um projeto de nossa autoria
incorporando-os ao Poder Judiciário -, na área da educação,
na área da saúde e em inúmeras outras áreas.
Eu faço um apelo aos nossos companheiros, inclusive aos de
outros partidos, para que votem favoravelmente a esse
projeto de interesse do Tribunal de Contas, com as Emendas
do nQ 1 ao S. Muito obrigado.

3a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 6/5/93 pelo

Deputado João Batista
O Deputado João Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
somos completamente favoráveis á aprovação do Projeto de Lei
nQ 1-318/93. Entretanto, por uma questão de justiça, eu
gostaria de cumprimentar o Deputado Ibrahim Jacob. Esse
companheiro, no dia 27/6/91, quando ocorreu o veto do Sr.
Governador do Estado, já apresentava a sua preocupação com
relação á situação dos funcionários da MinasCaixa. Na sua
justificação, ele diz: ( Lê:)
"A proposta não é nova. Nós já a fizemos aqui

anteriormente, porém a sugestão ficou prejudicada em razão
das perspectivas abertas com a Proposição de Lei nQ 11.195.
Agora, com a manutenção do veto àquela proposição de lei,
novo campo se abre para a nossa sugestão, justamente porque,
se de um lado existe a necessidade revelada de mais
auxiliares no Tribunal de Contas do Estado, por outro, ainda
existe grande número de funcionários da extinta MinasCaixa
aguardando lotação em órgãos estaduais, muitos deles com
experiência bem sedimentada em setor da atividade contábil
compatível com as virtuais necessidades daquele Tribunal.
Na verdade, a proposta-indicação que ora fazemos está
voltada e baseada num pragmatismo administrativo que se
impõe, por força das contingências, no Governo do Estado, em
se considerando a situação das finanças do erário.
Há, pois, o Executivo de fazer os seus estudos sobre a

viabilidade dos meios que tornem exeqüivel o aproveitamento
do pessoal da MinasCaixa, portadores da qualificação ideal,
naquela organização do Judiciário. Haverá, por certo, a
convergência de pensamentos e desejos dos dois Poderes.
Insistimos, assim, nessa indicação, com o único propósito

de colaborar na solução dos múltiplos problemas que afligem
o Governo numa hora de tanta escassez de recursos.
Sala das Reuniões, 27 de junho e 1991."
Naquela época, assinava o Líder do PDT, companheiro
Deputado Ibrahim Jacob. este Deputado que lhes fala, João
Batista e o companheiro Deputado José Braga.
Percebemos uma grande preocupação do Presidente do Tribunal
de Contas, Dr. Fued José Dib, que, por um desses acasos da
vida, é meu conterrâneo, nascido na cidade de Ituiutaba. E
nós, preocupados que estávamos com a situação, indagamos
dele o porquê da resistência a se aproveitar esse pessoal
nos Quadros do Tribunal de Contas.
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Inexplicavelmente, a proposta do Governo não foi
apresentada na terça-feira, nem ontem, quarta-feira. A
reunião que tinha sido previamente agendada também não se
realizou.
Tratando-se de um problema que está afetando a totalidade
da população de Minas Gerais, principalmente os pais e
alunos das escolas em greve, o impasse não pode continuar
indefinidamente.
Cada dia de atraso no início efetivo - e não apenas formal
- das negociações, faz com que os prejuízos se acumulem.
As Prefeituras do interior de Minas estão apavoradas com a
queda nos índices das receitas municipais, conseqüência da
queda da arrecadação do ICMS.
Nesse sentido, faço, neste momento, um apelo ao Governador
do Estado e aos Secretários Evandro de Pádua Abreu. Paulo
Paiva e Roberto Brant, no sentido de que o Governo do Estado
apresente, ainda hoje, a sua proposta e de que as
negociações sejam retomadas imediatamente, sem maiores
delongas e sem qualquer desculpa, seja qual for.
Não dá mais para adiar a solução do impasse. Minas Gerais
Inteira aguarda o desenrolar dessas negociações
ansiosamente. Que venha imediatamente a proposta do Governo
e que sejam reiniciadas as negociações ainda hoje.
Esta é a posição da Bancada do PMDB, dos pais e alunos de
toda a rede estadual, dos Prefeitos e das lideranças
políticas, empresariais e comunitárias de todas as regiões
de Minas Gerais. Muito obrigado.

375g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 6/5/93 pelo

Deputado Milton Salles
O Deputado Mílton Salles - Sr Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, senhores presentes nas galerias, esta Casa é a
casa do povo mineiro. Este é o parlamento onde as idéias são
debatidas em todos os níveis. Divergimos muitas vezes, mas
respeitamos todas as opiniões, principalmente aquelas
divergentes E, neste instante em que estamos prestes a
votar um projeto de importãncia para o Estado, o projeto do
Tribunal de Contas, eu gostaria de manifestar minha opinião,
como Líder da Bancada do PFL. Esse projeto tem causado muita
polémica, principalmente no que se refere, por que não
dizer, a alguns funcionários da MinasCaixa. E, sobre ele,
temos uma opinião formada. Esses funcionários, como os
funcionários anteriormente admitidos no Tribunal de Contas,
foram requisitados pelo Presidente daquele órgão. Ninguém
está lá sem essa requisição. Trata-se de funcionários do
melhor nível técnico e intelectual. Falo isso de cátedra,
porque com todos eles convivi muitos e muitos anos,
trabalhando naquele estabelecimento. Não me refiro apenas
aos funcionários da MinasCaixa que estão lotados no
Tribunal de Contas, mas a todos que precisam e que devem ter
sua lotação Imediata nos órgãos estaduais que deles neces-
sitam.
E inadmissível que o Estado, em seus inúmeros órgãos que
necessitam de funcionários, abra concurso público. Temos
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Belo Horizonte, quarta-feira. 26 de maio de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE MAIO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

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

- Às 201h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmo Braz - Ambrósio Pinto - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Edward Abreu - Ermano Batista -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Homero Duarte - João
Batista - José Laviola - José Leandro - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Luiz Soares.

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 a ordinária de
amanhã, dia 25, 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.).

ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As oito horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de
abril 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. Está presente também o Deputado Ronaldo
Vasconcellos. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marcos Helênio, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Márcio Miranda que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentáres presentes. Não havendo correspondência a ser
lida, o Presidente distribui as proposições aos Relatores.
Passa-se á 2a parte da reunião, com a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. A Presidência submete a votação os Requerimentos
ns 4.116 e 4.118/93, ambos com pareceres pela rejeição,
emitidos pelos Relatores, Deputados Maria Olivia e Glycon
Terra Pinto, respectivamente; e o Requerimento ng 4.126/93,
com parecer pela aprovação, proferido pelo Relator, Deputado
Márcio Miranda. São aprovados os requerimentos. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
Deputados, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993.
Marcos Helênio, Presidente - Maria Olívia - Márcio Miranda.
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Várias foram suas justificativas, colocando, em primeiro
lugar, prerrogativas do Tribunal de Contas, de acordo com a
Constituição: art. 62, inciso II, e art. 68, inciso II.
Outra observação feita, naquela oportunidade, pelo
Presidente do Tribunal de Contas, foi a de que nem todas as
pessoas que estariam sendo absorvidas pelo Tribunal de
Contas possuíam as qualificações que o Tribunal requer para
o desenvolvimento do seu trabalho rotineiro.
Essas dúvidas foram sanadas, embora ainda exista alguma
resistência por parte do Presidente do Tribunal de Contas,
que reconhece suas dificuldades pela rejeição da sua
proposta desta emenda, que também foi trabalhada pelos
companheiros Milton Salles, Tarcísio Henriques e Ibrahim
Jacob.
Gostaríamos que fosse abordada a questão da necessidade de
se aplicar a Justiça a um determinado segmento do
funcionalismo público, até então pertencente aos Quadros da
MinasCaixa, o qual merece hoje ser mais bem aproveitado e
obter igualdade de condições com os demais.
Gostaríamos de apresentar aos companheiros da MinasCaixa

algumas dificuldades que considero que enfrentaremos, já que
sabemos que, por parte do Tribunal, vai haver uma tentativa
de obstruir a possível aprovação desse projeto, dentro dos
trâmites legais. Nesta Casa, parece que não existem muitas
dúvidas. Muito obrigado.



572

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei ng
1.218/93 objetiva declarar de utilidade pública a Vila
Vicentina Or. Olinto Fonseca, com sede no Município de
Santana do Jacaré.
Publicado em 18/2/93, foi o projeto examinado pela 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 entidade que se pretende beneficiar tem como principal
meta recolher e manter, em suas dependências, os pobres da
cidade, os inválidos, os doentes e os abandonados que
necessitam de assistência e dar-lhes alimentação, agasalho,
remédios e assistência religiosa e moral.
Mantém, ainda, a entidade um asilo para idosos sem
recursos, onde lhes presta, na medida do possível, todo tipo
de serviço assistencial.
Dessa forma, julgamos oportuna a pretendida declaração de

utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.218/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.228/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto
de lei em epigrafe visa a declarar de utilidade pública a
Associação dos Servidores Municipais de Bambui - ASMB -, com
sede naquele município.
Publicada em 19/2/93, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
preliminar por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, com a Emenda ng 1.
Nos termos regimentais, vem o projeto a esta comissão, para

o lg turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

A entidade que se pretende beneficiar tem prestado um
relevante serviço aos seus associados, na defesa dos
interesses dos servidores municipais, no que diz respeito à
sua remuneração e às condições de trabalho. Além disso,
desenvolve, também, atividades recreativas, sociais,
culturais e educacionais. Dessa forma, julgamos oportuna a
pretendida declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.228/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1993.
Antônio Fuzatto, Relator.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.182192

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei flQ 1.182/92. da Deputada Maria Olivia,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Alto da Colina, com sede no
Município de Santana do Jacaré.
Após sua publicação, foi o projeto apreciado pela Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, com a
Emenda nQ 1 que apresentou. Vem, agora, a matéria a esta
comissão para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
E meritória a atividade da Associação Comunitária dos

Moradores do Alto da Colina, que busca o desenvolvimento da
localidade onde se insere, fazendo jus, portanto, ao
reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.182/92, no lQ turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.208/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Ferraz, o Projeto de Lei ng
1.208/92 pretende declarar de utilidade pública o Asilo São
Vicente, com sede no Município de Patrocinio.
Publicado em 19/12/92, o projeto foi 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, nos termos regimentais.
Fundamentação

O Asilo São Vicente tem por finalidade dar morada gratuita
a velhos desamparados, além de assistência moral, cívica e
religiosa, bem como proporcionar aos internos atividades de
recreação.
E. portanto, justa e oportuna a proposta de se declarar de

utilidade pública a entidade em apreço.
Conclusão

Em face do exposto, somos de parecer favorável à aprovação
do Projeto de Lei nQ 1.208/92, no lg turno, na sua forma
original.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.218/93
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Por se tratar de projeto para o qual foi solicitada
tramitação em regime de urgência, torna-se necessária sua
apreciação em reunião conjunta, nos termos regimentais.

Fundamentação
o projeto em exame pretende reajustar os vencimentos dos
servidores públicos em atividade, bem como os proventos dos
servidores inativos do Estado.
Os índices de reajustamento a serem concedidos serão de 40%
no mês de maio e 40% no mês de julho, este último incidindo
sobre os vencimentos do mês de maio, o que perfaz um total
aproximado de i00% em três meses. Além disso, a matéria
prevê a incorporação do valor de Cr$1.800.000,00 à
remuneração dos servidores.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos, quanto ao mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.407/93.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Dilzon Meio, Relator -
José Renato - Milton Salles.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe 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.
Publicada, foi a matéria distribuída ás Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer,
nos limites de sua competência.

Fundamentação
O projeto de lei em exame corrige os salários do
funcionalismo público estadual, buscando adequá-los às
necessidades do servidor
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a proposição não

encontra óbice a sua aprovação.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.407/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1, abaixo
transcrita.

EMENDA NO 1
O arU 12 do Projeto de Lei nQ 1.407/93, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

crédito suplementar de Cr$17.991.000.000.000,00 (dezessete
trilhões novecentos e noventa e um bilhões de cruzeiros),
sendo Cr$ 17.000.000000.000,00 (dezessete trilhões de
cruzeiros) para atender às despesas decorrentes da execução
desta lei e Cr$ 991.000.000.000.00 (noventos e noventa e um
bilhões de cruzeiros), para atender às despesas com o
reajustamento de pessoal da Secretaria da Assembléia,
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal no 4.320, de
17 de março de 1964.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
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PARECER PARA O lg TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.407/93

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.407/93 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.
Na mensagem que encaminhou a proposição a esta Casa
Legislativa, o titular do Poder Executivo solicita seja o
projeto apreciado em regime de urgência, nos termos do art.
69 da Constituição Estadual, devendo a matéria ser examinada
em reunião conjunta das comissões supramencionadas,
consoante o disposto no art. 222 do Regimento Interno.
Encarregados de analisar a preliminar de
constitucionalidade do projeto, passamos a fazê-lo nos
termos que se seguem.

Fundamentação
Ao apresentar o projeto de lei em questão, o Governador do
Estado faz uso da prerrogativa que lhe confere o art. 66,
III. "b", da Carta mineira, que assim prescreve:
"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:
1- ......................................................
III - do Governador do Estado
a) ......................................................
b) a criação de cargo e função públicos da administração
direta, autárquica e fundacional e a fixacão respectiva
remuneracão, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes
Orçamentárias;" (Grifo nosso.)
Sob o aspecto formal, a matéria não se encontra maculada de

vicio de constitucionalidade, pois apenas o Chefe do Poder
Executivo é o detentor da prerrogativa privativa para a
deflagração do processo legislativo em assuntos dessa
natureza.
Inexiste, portanto, óbice juridico-constitucional que possa

comprometer a normal tramitação do projeto nesta Casa.
Conclusão

Pelos motivos expostos, concluímos pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.407/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Tarcisio Henriques, Presidente - Clêuber Carneiro, Relator

- Antõnio Júlio - José Renato - Célio de Oliveira.
Comissão de Administração Pública

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

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.
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Conc 1 usão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.408/93, na forma em que foi proposto.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - António Júlio, Relator -

Clêuber Carneiro - Baldonedo Napoleão - José Renato.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre os princípios da política de
reajustamento dos símbolos e níveis de vencimentos e dos
proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá
outras providências.
Publicada, foi a matéria distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A presente proposição visa a estabelecer uma política
salarial para o funcionalismo, o que é fundamental para que
se preserve o valor real dos salários em ambiente econômico
marcado por tão alto nível de inflação.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário não há óbices

para a aprovação da matéria.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.408/93, no lg turno.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
Tarcisio Henriques, Presidente - Baldonedo Napoleão,

Relator - Anderson Adauto - Roberto Amaral - José Renato.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epígrafe dispõe sobre os princípios da política de
reajustamento dos símbolos e níveis de vencimentos e dos
proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá
outras providências.
Publicado no 'Diário do Legislativo" do dia 20/5/93. o
projeto, com tramitação em regime de urgência, foi
encaminhado a esta comissão, para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei que ora se examina tem por escopo
estabelecer as diretrizes da política de reajustamento dos
servidores públicos, princípios esses que deverão vigorar a
partir de lg de setembro do ano em curso e que consistem
basicamente no reajustamento quadrimestral dos vencimentos
dos servidores ativos e inativos, bem como das pensões pagas
pelo Tesouro Estadual. O projeto prevê, também, antecipações
bimestrais, tudo com base na variação nominal da receita li-
qüida do Estado, entendendo-se como tal a receita
proveniente das cotas-partes do ICMS, do Fundo de Exportação
e do Fundo de Participação dos Estados-FPE.
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Tarcísio Henriques, Presidente - José Renato, Relator -
Célio de Oliveira - Roberto Amaral - Anderson Adauto -
Saldonedo Napoleão.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.408/93

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
apreço dispõe sobre os princípios da política de
reajustamento dos símbolos e níveis de vencimentos e dos
proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá
outras providências.
Na Mensagem ng 353/93, que encaminhou a proposição a esta

Casa, o Chefe do Poder Executivo solicita seja o projeto
apreciado em regime de urgência, consoante o disposto no
art. 69 da Constituição Estadual. Como conseqüência, deverá
a matéria ser examinada em reunião conjunta das comissões
supramencionadas, de conformidade com o comando contido no
art. 222 do Regimento Interno deste Poder Legislativo.
Encarregados de analisar a preliminar de

constitucionalidade do projeto, passamos a fazê-lo, com base
no art. 103, V. "a", do referido regimento.

Fundamentação
A matéria relacionada com a política de reajustamento dos
servidores públicos enquadra-se entre aquelas que se
sujeitam à apreciação desta Casa e à sanção do Chefe do
Poder Executivo, pelo simples fato de se relacionar com a
fixação da remuneração de tais servidores. E o que se
depreende do disposto no art. 61, VIII, da Carta Política
mineira, o qual exige lei em sentido formal e material para
a concretização do caso em exame.
Por outro lado, há que se levar em conta que projeto dessa
natureza somente pode ser apresentado pelo Governador do
Estado, pois ele é o detentor de prerrogativa constitucional
para a instauração de processo legislativo sobre matéria
congênere, conforme prescreve o art. 66. III, "e", "in
verbis";
"ArU 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:
a) .......................................................
b) a criação de cargo e função públicos da administração

direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva
remuneracão, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes
Orçamentárias;" (Grifo nosso.)
Por se tratar de assunto intimamente relacionado com a
remuneração dos servidores públicos estaduais, claro está
que, sob o ponto de vista formal, a matéria não encontra
qualquer óbice que comprometa sua normal tramitação nesta
Casa.
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Conclusão
Verifica-se, pelo exposto, que o Projeto de Resolução n
1.409/93 atende ás disposições constitucionais e regimentais
aplicáveis à espécie e revela-se, quanto ao mérito,
conveniente e oportuno. Opinamos por sua aprovação, no 1Q
turno, com a emenda apresentada a seguir.

EMENDA No 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O disposto no f 1Q do art. 20 da Resolução no

5.115, de 21 de maio de 1992, com as modificações
posteriores, não poderá ultrapassar o limite decorrente da
aplicação do parágrafo único do art. 4Q da Lei nQ 11.098, de
11 de maio de 1993.".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de maio de 1993.
José Ferraz, Presidente - José Militão, Relator - Elmiro
Nascimento - Rêmolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 712/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Homero Duarte, o projeto de lei em
epigrafe dá a denominação de José Amâncio de Souza ao Fórum
de Monte Belo.
Aprovado no 1Q turno, vem o projeto a esta comissão
técnica, para receber novo parecer quanto ao mérito, agora
no 2g turno de deliberação conclusiva, em conformidade com o
disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
Ex-Prefeito Municipal e cidadão consciencioso. José Amâncio
de Souza, falecido em 1953, deixa gravado na memória dos
monte-belenses o êxito de sua administração local, quando
esteve á frente do Executivo Municipal.
Naquela ocasião, ensejou a realização de várias obras de
cunho social, além da construção da ponte sobre o rio
Muzambo, do estádio de futebol do municipio e da abertura
de diversas estradas vicinais.
Nada mais justo, portanto, do que a proposição em estudo,
que pretende dar ao Fórum de Monte Belo o nome de José
Amâncio de Souza, homem público atuante, que tão bons
serviços prestou ã comunidade de Monte Belo.

Conclusão
Com base na fundamentação exposta, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei nQ 712/92, no 2g turno, conforme foi
proposto.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1993.
Antônio Fuzatto, Relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.174/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Alves, o Projeto de Lei n
1.174/92 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
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Ao ensejo, é oportuno salientar que, em razão da exigüidade
do tempo, acentuada pelo regime de tramitação atribuído à
matéria, bem como pelas circunstâncias que norteiam a
apreciação de projetos dessa natureza, torna-se muito
difícil o estudo minucioso do seu conteúdo.
Corno não dispomos de prazo suficiente para proceder a um
estudo rigoroso de uma proposição de tamanha envergadura e
importância para o funcionalismo, e tendo em vista a atual
situação financeira, que não é cômoda, dos servidores
públicos estaduais, somos conduzidos a acolher a matéria,
sem, todavia, fazer o competente exame de seu mérito, o qual
consiste no binômio oportunidade-conveniência e no caráter
de justiça de que se reveste a iniciativa.

Conclusão

 

Pelos motivos expostos, concluímos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.408/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Dilzon Melo, Relator -
Romeu Queiroz - José Renato.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 1.409193

Mesa da Assembléia
Relatório

0 Projeto de Resolução ng 1.409/93, da Mesa da Assembléia,
dispõe sobre o reajustamento dos vencimentos do pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências.
Apresentado em 20/5/93 e tramitando em regime de urgência,
o projeto vem á Mesa, nos termos do art. 195, c/c o
parágrafo único do art. 80, do Regimento Interno, a fim de
receber parecer para o lg turno.

Fundamentação
A proposição versa sobre matéria de competência privativa

da Assembléia Legislativa, nos termos do art. 62, IV, da
Constituição do Estado, e, por força do disposto no art 66,
1, "d", da mesma Constituição, e no art. 80, VII. "e" e
VIII, "a', do Regimento Interno, é de iniciativa da Mesa e
sujeita-se a seu parecer.
A proposta de reajustamento dos vencimentos do pessoal da
Secretaria da Assembléia tem como parâmetro a do Poder
Executivo, consubstanciada no Projeto de Lei ng 1.407/93,
adotando o mesmo percentual e os mesmos critérios nele
estabelecidos.
A par disso, coerente com o sistema de carreira dos
servidores da Casa e, por conseguinte, afinada com o
disposto nas Resoluções ngs 5.086, de 31/8/90, e 5.090, de
17/12/90, a proposição objetiva consolidar o Sistema de
Gerenciamento da Secretaria da Assembléia e estabelecer
normas relativas ao seu pessoal ativo e inativo, prevendo a
regulamentação, pela Mesa, dos dispositivos não passíveis de
aplicação imediata.
Buscando uniformizar a aplicação de vantagens especificas

entre os Poderes, apresentamos, nesta oportunidade, emenda
cujo teor consta na conclusão deste parecer.
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1-199/92, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 2ç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.408/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria governamental, o projeto de lei em epigrafe
dispõe sobre os princípios da política de reajustamento dos
símbolos e níveis de vencimentos e dos proventos do pessoal
civil e militar do Poder Executivo e dá outras providências.
Durante o lg turno, o projeto foi aprovado, com a Emenda ng
S. Volta agora 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, o
projeto, aperfeiçoado com a referida emenda, não encontra
óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à sua
aprovação. Merece, portanto, prosperar nesta Casa

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1-408/93. no 2Q turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1993
Célio de Oliveira, Presidente - Anderson Adauto. Relator -
Roberto Amaral - Jorge Eduardo - Baldonedo Napoleão.

Redação do Vencido
PROJETO DE LEI No 1.408193

Dispõe sobre os princípios da política de 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 - A política remuneratória do pessoal civil e
militar do Poder Executivo tem por princípios:

- a observância da isonomia de vencimentos, prevista no
art. 32 da Constituição do Estado;
II - a implantação equitativa de planos de remuneração de

cargos dos quadros de pessoal da administração direta, das
autarquias e fundações públicas;
III - a limitação de vantagens concedidas a título de

gratificação, sem prejuízo da remuneração percebida;
IV - a compatibilidade da remuneração do servidor público

estadual com os padrões médios de retribuição salarial da
iniciativa privada;
V -- a observância da variação da receita estadual
Art. 2g - Fica estabelecido que, a partir de lg de setembro
de 1993, os valores dos símbolos e níveis de vencimentos e
dos proventos dos servidores civis e militares, bem como das
pensões pagas pelo Tesouro Estadual, serão reajustados
quadrimestralmente, com antecipações bimestrais, com base na
variação nominal da receita líquida do Estado, observados os
índices, datas de vigência e critérios fixados nesta lei.
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dos Amigos Moradores do Bairro São Domingos, com sede no
Município de Araxá.
Aprovada no lg turno, com a Emenda ng 1, apresentada pela

Comissão de Constituição e Justiça, retorna a proposição a
esta comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais. Anexa, apresentamos a redação do
vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada tem por finalidade promover o
desenvolvimento comunitário mediante a prestação de serviços
de assistência em termos sociais, culturais, educacionais e
de lazer, visando á melhoria das condições de vida daquela
população.
Dessa forma, a entidade faz-se merecedora de ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos de parecer favorável á aprovação
do Projeto de Lei ng 1.174/92. no 2g turno, na forma do
vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.174/92

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos
Moradores do Bairro São Domingos, com sede no Município de
Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Amigos Moradores do Bairro São Domingos, com sede no
Município de Araxá.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.199192

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.199/92, do Deputado José Militão,
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação de
Assistência aos Desamparados Menino Jesus, com sede no
Município de Porteirinha.
Aprovada no lg turno em sua forma original, retorna a
proposição a esta comissão para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada tem por finalidade prestar
serviços de assistência á população carente, entre os quais
se inclui o fornecimento de gêneros de primeira necessidade
e de abrigo, caso em que os acolhidos são tratados com
dignidade.
Para que a instituição possa prosseguir em seu trabalho,

consideramos oportuna a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão
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Art. 8Q - O sistema de reajustamento previsto nos arts. do
2Q ao 7g desta lei observará, como limite, o disposto no
art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição da República, sendo o seu cumprimento da
competência da Comissão de Acompanhamento Orçamentário e
Financeiro, a que se refere a Lei ng 10.572, de 30 de
dezembro de 1991-
Art. 9g - O sistema de reajustamento a que se refere o
artigo anterior será suspenso na ocorrência de fato
relevante na economia nacional, motivado por ato normativo
federal, que impeça o Estado de arcar com o ónus financeiro
de sua execução.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo na
hipótese de o índice mensal da inflação, registrado pelo
IPC/IPEAD, ser inferior a 15% (quinze por cento) ou superior
a 50% (cinquenta por cento).
Art. 10 - Aplica-se aos vencimentos e à verba de
representação dos cargos de Secretário Particular do
Governador do Estado, Secretário Adjunto de Estado, Chefe do
Cerimonial do Governo do Estado, Diretor-Geral do Escritório
de Representação de Minas Gerais, Chefe de Gabinete do Vice-
Governador e de Chefe de Gabinete de Secretário de Estado o
disposto nesta lei. -
Art. 11 - No reajuste quadrimestral previsto para o dia lg
de setembro de 1993, será deduzido o índice de reajuste
geral concedido no mês de julho de 1993-
Art. 12 - O servidor que, na data da publicação desta lei,
fizer jus à Gratificação de Incentivo à Docência terá
incorporada a seus vencimentos, quadrimestralmente, parcela
de 10% (dez por cento) da referida gratificação, parcela
esta que, com isso, se extingue.
Parágrafo único - A incorporação prevista neste artigo se

dará por três quadrimestres consecutivos, até que o índice
incorporado alcance o percentual de 30% (trinta por cento),
permanecendo os restantes 20% (vinte por cento) com a
denominação de Gratificação de Incentivo à Docência e com as
características já definidas em lei.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as vigências nela indicadas.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente o art. 7Q da Lei no 9.729. de 5 de dezembro de
1988, o art. 8g da Lei ng 9.757, de 10 de fevereiro de 1989,
e a Lei flQ 9.882, de 6 de julho de 1989. -

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 1.409193

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução ng
1.409/93 dispõe sobre o reajustamento dos vencimentos do
pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências.
Aprovado no lg turno, com a Emenda nQ 1. vem o projeto
novamente à Mesa para ser examinado no 2g turno, nos termos
do art. 196 do Regimento Interno, e para ser elaborada a
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Art. Sg - Entende-se como receita líquida do Estado, para
os fins desta lei, as seguintes parcelas;

- cota-parte estadual do ICMS, excluídos os valores
recebidos a título de divida ativa;
II - cota-parte estadual do Fundo de Exportação;
III - cota estadual do Fundo de Participações dos Estados -

FPE.
Art. 4g - Os reajustes quadrimestrais ocorrerão no dia lg

dos meses de janeiro, maio e setembro de cada ano, com base
em 100% (cem por cento) da variação nominal da receita
liquida, a que se refere o art. 3g desta lei, apurada nos
quatro meses anteriores, a saber;

- variação dos meses de setembro a dezembro para o
reajuste de janeiro;
Ir - variação dos meses de janeiro a abril para o reajuste

de maio;
III - variação dos meses de maio a agosto para o reajuste

de setembro.
Parágrafo único - O reajuste quadrimestral referido neste

artigo será feito da seguinte forma;
- índice uniforme e universal de reajustamento

equivalente a, no mínimo, 90% (noventa por cento) do
percentual da variação nominal ocorrida no período;
Ir - o percentual restante, equivalente a até 10% (dez por

cento) do percentual da variação nominal ocorrida no
período, será destinado a recompor quadros e tabelas
decorrentes da implantação dos planos de carreira, de que
trata a Lei ng 10.961, de 14 de dezembro de 1992, e a
assegurar os princípios constantes nos incisos 1 e II do
art. lg desta lei.
Art. 5g - As antecipações bimestrais ocorrerão no dia lg
dos meses de março, julho e novembro de cada ano, com base
em 60% (sessenta por cento) da variação nominal da receita
liquida, a que se refere o art. 3Q desta lei, apurada nos
dois meses anteriores, a saber;

- variação dos meses de janeiro e fevereiro para a
antecipação de março;
II - variação dos meses de maio e junho para a antecipação

de julho;
III - variação dos meses de setembro e outubro para a

antecipação de novembro.
Parágrafo único - A antecipação referida neste artigo dar-
se-á por meio de percentual uniforme e universal para todos
os servidores.
Art. 6g - Os índices concedidos como antecipação dos
reajustes quadrimestrais serão deduzidos do índice referido
no inciso 1 do parágrafo único do art. 4g desta lei.
Art. 7g - Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por

meio de decreto, as antecipações bimestrais, bem como a
estabelecer o índice percentual geral do reajuste
quadrimestral, a que se refere o inciso 1 do parágrafo único
do art. 4g desta lei, observado o disposto no artigo
anterior.
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- 40% (quarenta por cento), a partir de lQ de maio de
1993;
II - 40% (quarenta por cento), a partir de lQ de julho de
1993, sobre o valor resultante da aplicação do disposto no
inciso I.
Parágrafo único - Fica acrescida, a partir de lQ de maio de
1993, ao valor apurado nos termos do inciso 1 deste artigo e
ao qual se incorpora, uma parcela fixa de Cr$1.800.000,00
(um milhão e oitocentos mil cruzeiros), observado o art. lQ
da Resolução nQ 5.090. de 17 de dezembro de 1990.
Art. 2Q - O valor do abono-família é fixado em Cr$15.000,00
(quinze mil cruzeiros) mensais, a partir de 1Q de maio de
1993.
Art. 3 - As funções gratificadas criadas pelo art. 23 da
Resolução flQ 5.086, de 31 de agosto de 1990, e as
Gratificações por Tarefa Especial criadas pelo art. 11 da
Resolução no 5.090, de 17 de dezembro de 1990, sem prejuízo
da natureza que lhes é própria, integram o Sistema de
Gerenclamento da Secretaria da Assembléia

1 Q - Os processos seletivos previstos no art. 21 da
Resolução no 5.115, de 29 de maio de 1992, e no art. 2Q da
Deliberação da Mesa nQ 591, de 10 de abril de 1991, serão
unificados.

- As especificações das funções de que trata o 'caput"
deste artigo, assim como os respectivos valores, serão
unificados nos termos de regulamento, observado o disposto
no Anexo III da Resolução nQ 5.086, de 31 de agosto de 1990.
Art. 4Q - Para efeito de aplicação do art. 36, incisos II e
III, da Constituição do Estado, será observado o tempo de
serviço na Secretaria da Assembléia, previsto no "caput° do
art. IQ da Lei nQ 9.532. de 30 de dezembro de 1987,
ressalvado o disposto no art. 6o da Resolução nQ 5.090, de
17 de dezembro de 1990-
Art. 5Q - D disposto no f lQ do art. 2Q da Resolução nç
5.115, de 21 de maio de 1992, com as modificações
posteriores, não poderá ultrapassar o limite decorrente da
aplicação do parágrafo único do art. 4Q da Lei nQ 11.098, de
11 de maio de 1993.
Art. 6Q - O Programa Permanente de Treinamento. de
Desenvolvimento e de Avaliação previsto no art. 27 da
Resolução nQ 5.086, de 31 de agosto de 1990, passa a
integrar a Escola do Legislativo, com as adaptações
necessárias.
Art. 7 - O disposto nesta resolução aplica-se ao servidor
inativo da Secretaria da Assembléia Legislativa.
Art. 8Q - Esta resolução será regulamentada, no que couber,
pela Mesa da Assembléia.
Art. 9 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO
AO PROJETO DE LEI Ng 1.407193

(Nos Termos do Art. 195, # 2, do Regimento Interno)
Comissão de Administração Pública
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redação do vencido, a qual segue anexa e é parte integrante
deste parecer, em cumprimento ao disposto no f lg do mesmo
artigo.

Fundamentação
Segundo as normas constitucionais e regimentais aplicáveis

á matéria em foco, a proposição é de iniciativa privativa da
Mesa e está sujeita a seu parecer.
O projeto atende á necessidade de reajuste dos vencimentos
do pessoal da Secretaria da Assembléia, seguindo o parâmetro
estabelecido pelo Poder Executivo
Ademais, é coerente com o plano de carreira implantado na
Casa e busca consolidar o sistema de gerenciamento adotado
por sua Secretaria.
Todavia, para mais fiel aplicação das disposições vigentes,
apresentamos emendas ao projeto, as quais serão formalizadas
na conclusão deste parecer.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é pela aprovação, no
2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 1409/93, na forma do
vencido no lQ turno e com as seguintes emendas:

EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier:
" Art. .... - A dispensa, sem ser a pedido ou por

penalidade, ou a aposentadoria do servidor ocupante da
função prevista no art. 24 da Resolução ng 5.086, de 31 de
agosto de 1990, com exercício por periodo de, no minimo, 2
(dois) anos, importa estabilização em 20% (vinte por cento)
do valor da vantagem percebida.".

EMENDA NO 2
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - O art. 3g da Resolução nQ 5.130, de 4 de maio

de 1993, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
Art. 3g - . .
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, a fração
igual ou superior a 15 (quinze) dias de efetivo exercido
será havida como mês integral.'".

EMENDA NO 3
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- A Mesa da Assembléia disporá sobre o

dimensionamento das especificações constantes no Anexo 1 da
Resolução ng 5.086, de 31 de agosto de 1990, mantido o
quantitativo dos cargos nele previstos.".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de maio de 1993.
José Ferraz, Presidente - José Militão, Relator - Rémolo

Aloise - Bené Guedes.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.409/93
Dispõe sobre o reajustamento dos vencimentos do pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - O índice básico constante no inciso III do art.
lg da Resolução ng 5.130, de 4 de maio de 1993, será
reajustado em:
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adequado para sua introdução, sem que sejam elaborados novos
estudos.
A Emenda ng 14, ao elevar o percentual da gratificação para
os cargos que menciona, contraria o disposto no art 68, 1.
da Constituição mineira, devendo ser rejeitada.
A Emenda ng 16, de autoria do Deputado Bonifácio Mourão,
ao estender aos aposentados a gratificação de que trata, vem
fazer justiça a um grupo de servidores que merece todo o
respeito por parte do poder público estadual, razão pela
qual opinamos pela sua aprovação.
A Emenda ng 17, do Deputado José Laviola, modifica regra
relativa ao apostilamento, não sendo oportuna a sua
apreciação no projeto em exame.
Apresentamos, ainda, as Emendas ngs 18 e 19, transcritas

ao final deste parecer, que procuram dirimir dúvidas quanto
à interpretação de dispositivo da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas ngs
3, 5 e do no 7 ao 15 e da Emenda ng 17, apresentadas em
Plenário ao Projeto de Lei ng 1.407/93, e pela aprovação das
Emendas ngs 2, 4, 6 e 16, apresentadas em Plenãrio, e das
Emendas nos 18 e 19, abaixo transcritas.

EMENDA Ng 18
Acrescente-se ao art. lQ o seguinte parágrafo:
'Art. lg - ..............................

- . . . - Os valores dos símbolos e niveis de vencimento dos
cargos de professor passam a ser os constantes no Anexo X.

EMENDA Ng 19

 

Dê-se ao lg do art. lg a seguinte redação:
"Art. lo - . . ...................
lo - O valor resultante do disposto no 'caput" deste

artigo é acrescido de uma parcela fixa, igualmente
universal, de Cr$1-800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
cruzeiros), na forma estabelecida nos Anexos de 1 a IX, XI e
XX desta lei.!!.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques. Presidente -- José Renato, Relator -
Dí!zon Melo - Antônio Fuzatto (abstenção) - Romeu Queiroz
- Alvaro Antõnio - Célio de Oliveira.

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI NO 1.408193

(Nos termos do art. 195, 2o . do Regimento Interno)
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei no 1.408/93, do Governador do Estado,

dispõe sobre os princípios da política de reajustamento dos
símbolos e níveis de vencimentos e dos proventos do pessoal
civil e militar do Poder Executivo e dá outras providências -
As Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
opinaram, em reunião conjunta, pela aprovação da proposição,
que, no lo turno, recebeu, em Plenário, as emendas sobre as
quais, nos termos regimentais, emitimos o presente parecer.

Fundamentação
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Relatório
O Projeto de Lei flQ 1.407/93, do Governador do Estado,

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.
As Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em
reunião conjunta, opinaram pela aprovação da proposição,
que, a seguir, foi a Plenário, ocasião em que recebeu as
Emendas do ng 2 ao 16, sobre as quais, nos termos
regimentais, é emitido o presente parecer.

Fundamentação
As emendas apresentadas, fruto do legitimo exercício do

mandato parlamentar, pretendem alterar o projeto em alguns
de seus aspectos.
A Emenda no 2, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, pretende
conceder a determinado grupo de servidores o direito ao
apostilamento em cargo de provimento em comissão,
introduzindo exceção á regra constante na Lei ng 9.532, de
1989. São coerentes as argumentações apresentadas pelo seu
autor, razão pela qual opinamos pela aprovação da emenda.
A Emenda ng 3, simplesmente, reproduz dispositivos da
Constituição mineira, sendo, portanto, inócua.
A Emenda ng 4, que estende ao pessoal de autarquias e
fundações os percentuais de reajustes concedidos, procede,
razão pela qual opinamos pela sua aprovação.
A Emenda nQ 6 estende o reajuste às vantagens pessoais de
que trata, razão pela qual opinamos pela sua aprovação.
A Emenda np 7 já tem seu conteúdo assegurado tanto no mesmo
dispositivo que se pretende modificar quanto no f SQ do art.
lg. em que se torna claro que a parcela fixa de
Cr$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil cruzeiros) •se
incorpora aos vencimentos dos servidores.
A Emenda ng 8 é análoga à nQ 7. motivo pelo qual são

válidas as argumentações acima transcritas, as quais apontam
para a rejeição de ambas as emendas.
A Emenda ng 9 acrescenta valor á parcela fixa, relativo aos
quadros do magistério, com a argumentação de que existe
erro material nos anexos que acompanham o projeto. Opinamos
pela rejeição da emenda apresentada, uma vez que ela não
relaciona os valores a serem concedidos de forma explicita,
a cada símbolo e nível de vencimento. A substituição dos
anexos, caso seja comprovado o erro material, deve ser
feita em sua totalidade, de forma a que não persistam
dúvidas quanto aos valores -
A Emenda ng 10 trata de matéria tipicamente administrativa,

que deve ser deixada à esfera do Poder discricionário da
administração, razão pela qual opinamos pela sua rejeição.
As Emendas ngs 11 e 12, aumentando o percentual de
reajuste, ferem o disposto no art. 68, 1, da Carta mineira,
motivo pelo qual devem ser rejeitadas.
A Emenda ng 13 pretende modificar a sistemática da
remuneração da carreira de magistério. Por se tratar de
matéria complexa, não acreditamos ser esse o momento
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VII - realizar, por iniciativa própria, ou a pedido da
Assembléia Legislativa ou de comissão sua, inspeção e
auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial em órgão de qualquer dos poderes e
em entidade da administração indireta".
Por outro lado, o grande volume de licitações realizadas
pelo DER-MG em um período de cinco anos dificultaria
bastante a realização da auditoria solicitada.
Sendo a concorrência a modalidade de licitação indicada
para contratos de grande vulto, é razoável que seja
realizada a auditoria apenas nas concorrências, e não em
qualquer tipo de licitação levada a efeito naquele período.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n

3.752/92 com a Emenda nQ 1 abaixo apresentada.
EMENDA No 1

Substitua-se a expressão "em todas as licitações" por "em
todas as concorrências".
Sala das Comissões, 21 de maio de 1993.
Antônio Fuzatto, Relator.
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A Emenda nQ 1 modifica a regra relativa à periodicidade dos
reajustes, tornando-os mensais, mantendo, no entanto, as
antecipações bimestrais. A redação dada torna a proposição
inexeqÜivel, razão pela qual a rejeitamos.
As Emendas ns 2 e 3 modificam a sistemática para apuração
da base de cálculo dos reajustes, não sendo oportuna a sua
aprovação.
A Emenda nQ 4 é inócua, posto que o Poder Executivo é
independente nos termos da Constituição da República, e o
seu comprometimento é ato da esfera de que trata a moral
não decorrendo de dispositivo legal.
Apresentamos apenas a Emenda nQ 5, que trata de
incorporação gradual da Gratificação de Incentivo à
Docência, transcrita ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas do
nQ 1 ao 4, apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ
1.408/93, e pela aprovação da Emenda nQ 5, abaixo
transcrita.

EMENDA NQ 5
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Os servidores que, na data de publicação desta

lei, fizerem jus á Gratificação de Incentivo á Docência
terão incorporados a seus vencimentos, quadrimestralmente,
parcela de 10% (dez por cento) da referida gratificação,
parcela esta que, com isso se extingue.
Parágrafo único - O processo de incorporação previsto neste

artigo se dará por três quadrimestres consecutivos, até que
o índice incorporado alcance 30% (trinta por cento),
permanecendo os restantes 20% (vinte por cento) com a mesma
denominação de Gratificação de Incentivo à Docência e com as
mesmas características já definidas em lei-".
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Tarcisio Henriques, Presidente - Alvaro Antônio. Relator -
011zon Meio - José Renato - Antônio Fuzatto (abstenção).

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO P4Q 3.752192
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Requerimento n

3.752/92 pretende que seja solicitada ao Tribunal de Contas
do Estado a realização de auditoria em todas as licitações
realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER-
MC. no período de 1987 a 1992, com suas respectivas
atualizações financeiras.
Publicado em 27/11/92. vem o requerimento a esta comissão,

para que, nos termos do art. 104, III, do Regimento Interno,
seja apreciado conclusivamente.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no art 76. VII, assegura á
Assembléia Legislativa, ou a comissão sua, a possibilidade
de solicitar auditoria ao Tribunal de Contas:
"ArU 76 - O controle externo, a cargo da Assembléia

Legislativa, será exercido com o auxilio do Tribunal de
Contas, ao qual compete:



590

do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a pa-
lavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura das atas
das duas reuniões anteriores.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Sebastião Helvécio, 4g-Secretário, nas funções
de 2Q-Secretário, procede à leitura das atas das duas
reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário, nas funções

de lo-Secretário, lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 358193

Belo Horizonte, 24 de maio de 1993-
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo go, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei ng 11.875,
que dispõe sobre o reajustamento dos símbolos e dos níveis
de vencimentos do Quadro de Pessoal dos Servidores da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
inclusive inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de
Pessoal e dá outras providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões de veto.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as
expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

1 3zões do Veto
Ao considerar a Propc cão de Lei ng 11.875, que dispõe
sobre o reajustamento os símbolos e dos níveis de venci-
mentos do Quadro de Pessoal dos Servidores da Secretaria do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, inclusive
inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de Pessoal e
dá outras providências, vejo-me no dever de vetar os seus
artigos 6g e 11, por motivos de ordem constitucional.
Os artigos vetados resultam de emenda parlamentar, tendo
por objetivo ampliar benefícios previstos na Lei nQ 10.858,
de 5 de agosto de 1992, e criar cargos no Anexo 1 da Lei ng
10.858, de 5 de agosto de 1992.
De fato, o artigo 6g da Proposição estende aos servidores

da extinta Caixa Econômica do Estado, colocados à disposição
do Tribunal de Contas até 18 de dezembro de 1992, os
benefícios assegurados pelo artigo 7g da Lei ng 10.858, de 5
de agosto de 1992, isto é, o posicionamento em carreira do
Tribunal de Contas.
A emenda, que deu origem ao mencionado artigo 6o, inova
projeto de iniciativa privativa do Presidente do Tribunal de
Contas e, ademais, acarreta o aumento da despesa pública,
assim contrariando normas da Constituição do Estado,
expressas nos artigos 66, II, e 68, II.
Pelas mesmas razões, deixo também de acolher o artigo 11 da

Proposição, uma vez que a criação de sete cargos de Assessor
de Auditor, Símbolo TCS-2, não constou do projeto de
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Selo Horizonte, quinta-feira, 27 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 3859 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE MAIO DE 1993
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Mensagem nQ 358/93 (Veto Parcial à Propo-
sição de Lei ng 11.875), do Governador do Estado -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do ng 1.421 ao
1.433/93 - Requerimentos do ng 4.356 ao 4.377/93 - Re-
querimentos dos Deputados Cõssimo Freitas, Antônio Carlos
Pereira e João Batista - Comunicações: Comunicações da
Bancada do PSDB e dos Deputados Agostinho Patrus, Lider do
BRD(2), Márcio Miranda, Geraldo da Costa Pereira, Roberto
Amara] (2) e Arnaldo Canarinho - Oradores Inscritos: Discur-
sos dos Deputados Antônio Carlos Pereira, Bonifácio Mourão,
Baldonedo Napoleão, Maria Elvira, Geraldo Rezende e
Sebastião Helvécio - Za PARTE (ORDEM DO DIA): 1? Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - Designação de co-
missões: Comissão Especial para emitir parecer sobre a
Proposta de Emenda â Constituição ng 35/93 - Comissão
Especial para emitir parecer sobre o Veto Parcial à Pro-
posição de Lei flQ 11.863 - Comissão Especial para emitir
parecer sobre o Veto Parcial á Proposição de Lei ng 11.864 -
Questão de Ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Elmo Braz - Roberto Carvalho -

Sebastião Helvécio - Rémolo Aloise - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõslo Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte -
tbrahlm 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 - Milton Salles - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconçeilos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wellington
de Castro
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - 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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José Bonifácio
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do

Bairro Santa Matilde trabalha fortalecendo os laços de união
entre os moradores daquela comunidade, visando incrementar o
processo de desenvolvimento sôcioeconômico do município.
Conto, portanto, 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 Saúde e Ação Social, para delibera-
ção, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.423/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Catuni, com sede no Município de Francisco
Sá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Catuni, com sede no Município
de Francisco Sá.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1993.
Maria Olivia
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Catuni, entidade sem fins lucrativos, executa um trabalho
digno de registro, pois visa principalmente á melhoria da
qualidade de vida dos moradores da comunidade, por meio de
um trabalho de integração que envolve desde atividades de
assistência social, até a prática esportiva.
A entidade também representa a comunidade junto a órgãos
públicos e privados no atendimento de suas reivindicações.
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 delibera-
ção, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.424/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Nordestinos
em Uberlândia - ANUDI -, com sede no Município de
Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Nordestinos em Uberlândia - ANUDI -, com sede no
Município de Uberlãndia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1993.
Geraldo Rezende

 

Justificação: A Associação dos Nordestinos em
Uberlândia - ANUOI - tem-se destacado naquele município
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iniciativa do Presidente da Corte de Contas, e sua criação e
provimento envolveriam forçoso aumento da despesa pública.
São esses os motivos de ordem constitucional pelos quais
nego sanção aos artigos €Q e 11 da Proposição de Lei n
11.875, que devolvo à Assembléia Legislativa do Estado para
novo exame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de maio de
1993.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
(- A Comissão Especial.)

- Publicado de acordo com o texto original.)
O Sr. Presidente - Â 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 1.421/93

Declara de utilidade pública a Guarda de São Jorge de Nossa
Senhora do Rosário, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Guarda de

São Jorge de Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1993.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A Guarda de São Jorge de Nossa Senhora do
Rosário é uma associação civil sem fins lucrativos, que
funciona há mais de dois anos e, tem por finalidade promover
e divulgar o folclore nacional, sua história, seus costumes
e, em especial, o congado.
Pretende, ainda, a entidade cultivar a fé em Nossa Senhora
do Rosário, promovendo atividades que congreguem os
associados e demais interessados. Pelo cunho social dos
trabalhos que desenvolve, ela se faz merecedora da decla-
ração de sua utilidade pública.
- 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 Ng 1.422/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Santa Matilde, com sede no Município de
Conselheiro Lafalete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro Santa Matilde, com sede
no Município de Conselheiro Lafalete.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 25 de maio de 1993-
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 25 de maio de 1993.
Homero Duarte
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário
Mendonça e Conquista é uma entidade beneficente, que se
destina ao desenvolvimento da comunidade local • notadamente
nos aspectos da promoção humana, cultural e religiosa- A
entidade tem seu estatuto registrado no Cartório de Pessoas
Jurídicas da comarca e funciona há anos- Atestado do Juiz de
Direito comprova o atendimento ás demais exigências legais
para o reconhecimento de utilidade pública de entidades
Sendo o respeito ao direito humano instrumento importante
para o engrandecimento do homem, o empenho do Estado em
apoiar e incentivar a solidariedade ao próximo reverterá em
beneficio aos indivíduos, e isso lhes proporcionará os meios
de alcançar o exercício pleno da cidadania.
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública da

entidade, é justa 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, iniso
1, do Regimento Interno

PROJETO DE LEI NQ 1.427193
Declara de utilidade pública a Sociedade de Assistência e
Cultura Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de Assistência e Cultura 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 Reuniões, 25 de maio de 1993.
José Renato
- 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 1.428193
Declara de utilidade pública a Associação Clínica de
Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras - CLIREC -, com
sede no Município de Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Clínica de Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras - CLIREC
-, com sede no Município de Timóteo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1993.
Mauri Torres

 

Justificação: A Associação Clinica de Recuperação de
Toxicômanos e Alcoólatras - CLIREC - é uma entidade civil de
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entre as demais instituições que prestam serviços ao pú-
blico.
De caráter assistencial, a entidade foi fundada há mais de

dois anos e é dirigida por uma diretoria formada por pessoas
idôneas, que não recebem nenhuma remuneração pelos cargos
que exercem.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz àquele

município, apresentamos este projeto e solicitamos apoio de
nossos pares à sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para delibera-
ção, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.425/93
Declara de utilidade pública a Casa da Criança, com sede no

Municipio de Campanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Casa da

Criança, com sede no Município de Campanha.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publica-

ção.
Art. 3Q  Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1993.
Homero Duarte
Justificação: A Casa da Criança, com sede em Campanha, é

uma entidade beneficente, que se destina ao desenvolvimento
da comunidade local, notadamente nos aspectos da promoção
humana, cultural e religiosa dos habitantes daquele
município. A entidade tem seu estatuto registrado no
Cartório de Pessoas Jurídicas da comarca e funciona há anos.
Atestado do Juiz de Direito comprova o atendimento às demais
exigências legais para reconhecimento de utilidade pública
de entidades.
Sendo o respeito ao direito humano instrumento importante
para o engrandecimento do homem, o empenho do Estado em
apoiar e incentivar a solidariedade ao próximo significará
para os indivíduos o alcance do exercício pleno da
cidadania.
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública de que se
reveste a entidade, é justa a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.428/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Mendonça e Conquista, com sede no Municipio de
11 i ci nea.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Mendonça e Conquista, com sede
no Município de Ilicinea.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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manter e fiscalizar o funcionamento da corporação e promover
o ensino de música aos seus aprendizes, proporcionando sua
formação por meio de elementos técnicos da arte musical
levada à juventude de São Gonçalo do Rio Abaixo.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.431193
Declara de utilidade pública a Comunidade Missionária de

Villaregia, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade
Missionária de Villaregia, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1993.
Antônio Pinheiro
Justificação: A Comunidade Missionária de Villaregia é uma

sociedade civil de direito privado sem fins econômicos e tem
por finalidade a educação, o ensino, a assistência, a
promoção humana, a cultura e a evangelização. Dado o seu
caráter filantrópico, contribui para o progresso da
coletividade, sendo merecedora da declaração de utilidade
pública-
- 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 1.432193
Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Se-
tânia, 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

Comunidade Betãnia, com sede no Município de Belo Horizonte-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1993.
Antônio Pinheiro
Justificação: A Associação Comunidade Betãnia é uma so-

ciedade civil com personalidade própria e tem por finalidade
manter um centro de formação educacional e ação social e um
centro de acolhida para menores abandonados, podendo manter,
ainda, qualquer obra de educação, de ensino técnico, de
treinamento, de produção artesanal ou de medicina social e
ainda outras atividades sociais, culturais e de lazer.
Dado o seu caráter filantrópico, contribui a associação
para o progressso da coletividade, sendo, portanto, mere-
cedora da declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para delibera-
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caráter associativo, sem fins lucrativos, que tem como
objetivo a recuperação de toxicômanos e alcoólatras, a
prevenção e a conscientização da sociedade em geral sobre
os danos causados pelos tóxicos e pelo álcool e a
constituição de uma comunidade terapêutica para promover o
crescimento pessoal, buscando mudar o estilo de vida do
indivíduo por meio de uma comunidade de pessoas
interessadas, que trabalhem em conjunto para se ajudar e aos
outros. Percebe-se, pois, que essa entidade presta
relevantes serviços á sociedade e, por isso, merece ser
reconhecida legalmente como de utilidade pública, para poder
contar com o apoio dos órgãos governamentais ao desempenho
de suas atividades.
- 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 1.429/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Sem Peixe, com sede no Município de Dom
Si lvério.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Sem Peixe, com sede no
Município de Dom Silvério.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1993.
Mauri Torres
Justificação: D Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Sem Peixe é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Entre
os seus objetivos, destacam-se a atuação pelo
desenvolvimento da agricultura, o levantamento do nível de
vida, a melhoria do bem-estar da comunidade e o estimulo e o
auxilio às Iniciativas que tragam benefícios à população.
- 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 1.430/93
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Santa

Cecilia, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Corporação
Musical Santa Cecilia, com sede no Município de São Gonçalo
do Rio Abaixo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1993.
Mauri Torres
Justificação: A Corporação Musical Santa Cecilia é uma
sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo
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PMMG pelo transcurso do seu 218g aniversário. (- A Comissão
de Defesa Social.)
NQ 4.360/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a
Srta. Tatiana Alves por sua eleição como Miss
Divinópolis/93. (- A Comissão de Educação.)
Ng 4.361/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
inserido na ata dos trabalhos do dia voto de congratulações
com o povo e as autoridades de Divinópolis pelo 81Q
aniversário de emancipação político-administrativa do
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)
Ng 4.362/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Agricultura com vistas á criação de uma câmara setorial do
algodão, objetivando discutir uma política para o setor. (
A Comissão de Agropecuária.)
Ng 4.363/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Rádio Sete Colinas, de Uberaba, pelo seu 25g aniversário. (-
A Comissão de Educação.)
Ng 4364/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Vice-Governador do Estado, ao Secretário
de Agricultura e ao Presidente da EMATER-MG com vistas à
revisão das determinações do Programa de Mecanização
Agrícola, no tocante à contrapartida das Prefeituras dos
pequenos municipios, reduzindo o número de tratores de dois
para um. (- A Comissão de Agropecuária.)
Ng 4.365/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Agricultura e ao Presidente da EMATER-MG com vistas à
abertura de concurso público para os cargos de Veterinário,
Engenheiro-Agrônomo e Técnico Agrícola na empresa aludida.
No 4.366/93, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da TELEMrG com vistas à
implantação do sistema DOO no Município de Agua Boa.
NQ 4-367/93, do Deputado Elmo Braz, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á adoção de maior rigor na fiscalização
do tráfego de veículos de carga na Rodovia MG-120, que liga
os Municípios de Itamarati de Minas e Cataguases (-
Distribuidos à Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.368/93. do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas à implantação de
grades de proteção para pedestres em frente das escolas
públicas estaduais na área central das cidades de porte
médio e com intenso tráfego de veículos (- A Comissão de
Educação.
No 4.369/93, do Deputado Homero Duarte, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Ciência e Tecnologia com vistas à criação de um escritório
regional daquela Secretaria no Município de Alfenas. (- A
Comissão de Meio Ambiente.
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ção, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.433/93
Declara de utilidade pública o Belvedere Juniors Esporte

Clube, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Belvedere
Juniors Esporte Clube, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1993.
Jaime Martins
Justificação: O Belvedere Juniors Esporte Clube é uma

sociedade civil que se destina a proporcionar a difusão do
civismo e da cultura física, principalmente o futebol
amador. Objetiva também a entidade praticar ou competir em
todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas,
inclusive o futebol feminino, e realizar reuniões e di-
vertimentos de caráter social e cultural. Trata-se, pois, de
uma instituição que acredita que os investimentos no setor
do esporte afiguram-se como fator de desenvolvimento de um
povo, proporcionando-lhe lazer saudável e integração
social.
Conforme atesta a documentação anexada ao processo, a
entidade funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idóneas, que não recebem remuneração
pelo exercício de seus cargos.
Parece-nos, portanto, muito justa e oportuna a aprovação

deste projeto pelos nobres pares desta Casa, o qual visa
reconhecer a utilidade pública dessa notável agremiação
esportiva, que tanto incentivo tem dado aos jovens
divinopolitanos na prática do esporte-
- 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.

REQUERIMENTOS
No 4.356/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
liberação de recursos para a construção de um estádio no
Município de Senador Cortes.
NO 4.357/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas às
obras de ampliação da Praça de Esportes e Lazer do Município
de Senador Cortes. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
No 4.358/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas à elaboração de
projeto e liberação de recursos para a construção do prédio
da Prefeitura do Município de Mercês. (- A Comissão de
Administração Pública.)
NQ 4.359/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a



MIG

Do Deputado João Batista, solicitando seja formulado apelo
ao Ministro da Previdência Social com vistas à implantação
de um posto especial de atendimento no Municipio de Uberaba.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da bancada do
PSDB e dos Deputados Agostinho Patrus, Lider do BRD (2).
Márcio Miranda, Geraldo da Costa Pereira, Roberto Amaral (2)
e Arnaldo Canarinho.

Oradores inscritos
- Os Deputados Antônio Carlos Pereira, Bonifácio Mourão,
Baldonedo Napoleão, Maria Elvira, Geraldo Rezende e
Sebastião Helvécia proferem discursos, que serão publicados
em outra edição

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1g 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.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela bancada do PSDB
- encaminhando Ato de Adesão a Bloco Parlamentar, cujo teor
é o seguinte:

Ato de Adesão a Bloco Parlamentar
Os Deputados que este subscrevem, membros da Bancada do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deliberam
pela integração da Bancada Bloco Parlamentar Mineiro de
Reorganização Democrática - BRD -, preceituada pelo art. 72
e parágrafos, do Regimento Interno.
Deputado Péricles Ferreira - Deputado José Militão -
Deputado Arnaldo Canarinho - Deputado Wanderley Avila -
Deputado Baldonedo Napoleão - Deputado Eduardo Brás -
Deputado Francisco Ramalho. (Ciente. Publique-se. Cópias às
Lideranças.)
- O Sr. Presidente dá ciência, também, das comunicações

apresentadas pelos Deputados Agostinho Patrus, Lider do
BRD(2) - indicação dos Deputados Péricles Ferreira e Simão
Pedro Toledo, em substituição, respectivamente, aos
Deputados Paulo Pettersen e Wilson Pires, para exercerem a
função de Vice-Lideres do BRD; informação de que o Deputado
Bonifácio Mourão passa a atuar como membro suplente na
Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda á Constituição ng 18/92, em substituição ao Deputado
Geraldo Rezende (Ciente. Cópias às Lideranças.); Márcio
Miranda - falecimento do Dr. Hilton Rocha, ocorrido dia 21
de maio. em Belo Horizonte; Geraldo da Costa Pereira -
falecimento de Aristõteles Gonçalves Rios, ocorrido dia 20
de maio, em Divinópolis; Roberto Amaral(2) - falecimento da
Sra. Thays Machado Mendes Souza, em Montes Claros, e do Sr.
Jair Renault Castro, ocorrido dia 15 de maio, nesta Capital;
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NQ 4.370/93, do Deputado Milton Sanes, solicitando seja
consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de
congratulações com os Presidentes da Fundação Educacional
Prof. Ricardo de Souza Cruz e da Fundação Educacional de
Curvelo, com a Diretora da Faculdade de Ciências Humanas de
Curvelo e com a Delegada da 38a Delegacia Regional de Ensino
de Curvelo pelo lançamento de um concurso sobre a
Constituição Federal junto ás escolas, colégios e
faculdades. (- A Comissão de Educação.)
NQ 4.371/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da CEMIG com
vistas ao envio a esta Assembléia do convênio firmado entre
aquela empresa e a Associação Mineira de Rádio e Televisão -
AMIRT. (- A Mesa da Assembléia.)
NQ 4.372/93. do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
instalação de uma companhia independente da Policia Militar
no Município de Januária. (- A Comissão de Defesa Social.)
NQ 4.373/93, da Deputada Elisa Alves, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que
aquela autarquia autorize a Prefeitura Municipal de Nova
Ponte a transformar o Colégio Anchieta, localizado na Vila
Presidencial da CEMIG, em escola agrotécnica. (- A Comissão
de Educação.)
NQ 4.374/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas á encampação, por aquele departamento,
da estrada que liga o Município de Santa Fé de Minas ao de
Brasilândia.
Ng 4.375/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do
BEMGE com vistas á instalação de uma agência daquele Banco
no Município de Santa Fé de Minas.
NQ 4.376/93. do Deputado Ermano Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
sejam acionadas a CVRD e a Companhia Belgo Mineira para que
viabilizem a instalação de uma fábrica de celulose no
Município de Aimorés. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
NQ 4.377/93, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
seja remetido a esta Assembléia Legislativa projeto de lei
regulamentando o inciso II do art. 290 da Constituição
Estadual. (A Comissão de Educação.
Do Deputado Cóssimo Freitas, solicitando a transformação em

especial da ia parte da reunião ordinária do dia 15 de junho
próximo, para que se faça homenagem à memória do Prof.
Hilton Rocha.
Do Deputado Antônio Carlos Pereira, solicitando seja o
Presidente da Câmara dos Deputados cientificado a respeito
do apoio desta Assembléia ao Projeto de Lei ng 3.610/93, do
Deputado Federal Paulo Paim, e que esse projeto seja votado
em regime de urgência urgentissirna.
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ATA DA Ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O ENVOLVIMENTO
DE POLICIAIS CIVIS LOTADOS NA 8g DELEGACIA DE POLÍCIA DE
MONTES CLAROS EM POSSÍVEIS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS PELO
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO
Às dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e nove de
abril de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Geraldo da Costa Pereira, Adelmo
Carneiro Leão, Roberto Amaral e Sebastião Costa, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo da Costa Pereira, 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
seguir, a Presidência esclarece que a finalidade da reunião
é tratar de assuntos de interesse da comissão. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Roberto Amara], que faz
explanação sobre recortes de jornais que denunciam as
irregularidades e passa à Presidência da comissão o
relatório final de uma sindicância realizada pela Corre-
gedoria-Geral de Policia. O mesmo Deputado apresenta dois
requerimentos, solicitando sejam intimados, na forma
regimental, o Promotor de Justiça do Ministério Público, Sr.
Marcos Luiz Chila, e o Delegado Regional de Segurança
Pública de Montes Claros, Sr. Arnaldo Romano de Oliveira; os
requerimentos são aprovados pela Presidência. A seguir, a
Presidência determina que os documentos entregues sejam
anexados aos autos da comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
em dia e horário já estabelecidos, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
Geraldo da Costa Pereira, Presidente - Roberto Amaral -
Jorge Hannas - Baldonedo Napoleão - João Marques - Maria
José Haueisen.
ATA DA 56a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas do dia quatro de maio de mil novecentos e
noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Roberto Amaral Francisco Ramalho e João Batista, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Roberto Amaral, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado João Batista que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos presentes. A seguir, a Presidência distribui
os Projetos de Lei ngs 1.251 e 1.322/93 ao Deputado João
Batista e os Projetos de Lei ns 207/91 e 830/92 ao Deputado
Francisco Ramalho. Passa-se, então, à fase de discussão e
votação das proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado João Batista profere seus pareceres,
mediante os quais conclui pela aprovação das proposições.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, ficam
aprovados os Projetos de Lei ngs 1.251 e 1.322/93. Em
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Arnaldo Canarinho - falecimento do Sr. Marcos Antônio da
Silva Reis, em Nova Serrana (Ciente. Publique-se.).

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda á
Constituição nQ 35/93, do Governador do Estado, que dá nova
redação ao ?Q do art. 36 da Constituição do Estado. Pelo
BRO: efetivos - Deputados Bonifácio Mourão, Antônio Júlio,
Jorge Eduardo, Sebastião Costa, Clêuber Carneiro, Baldonedo
Napoleão, Arnaldo Canarinho, Márcio Miranda, Célio de Oli-
veira, José Braga, José Leandro e Maria Olivia; suplentes -
Deputados Anderson Adauto, Cóssimo Freitas, Mauri Torres,
Agostinho Patrus, Jorge Hannas, Wanderley Ávila, Eduardo
Brás, Ajalmar Silva, Ambrósio Pinto, Ibrahim Jacob, Ronaldo
Vasconcellos e Edward Abreu; pelo PT: efetivos - Deputados
Antônio Carlos Pereira e Adelmo Carneiro Leão; suplentes -
Deputados Gilmar Machado e Marcos Helênio; pelo PDS: efetivo
- Deputado José Bonifácio; suplente - Deputado Roberto Luiz
Soares. Designo. Ao Departamento de Comissões.
Comissão Especial para emitir parecer sobre o Veto Parcial
á Proposição de Lei nQ 11.863, ex-Projeto de Lei nQ
1.272/93, 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. Pelo SRO: efetivos - Deputados Geraldo
Rezende, Jorge Hannas, Ronaldo Vasconcel los e Edward Abreu;
suplentes - Deputados Anderson Adauto. Cléuber Carneiro,
José Leandro e Simão Pedro Toledo; pelo P1: efetivo -
Deputado Antônio Fuzatto; suplente - Deputado Ivo José.
Designo. Ao Departamento de Comissões.
Comissão Especial para emitir parecer sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei no 11.864, ex-Projeto de Lei ng
1.290/93, do Governador do Estado, que fixa o efetivo da
Policia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. Pelo BRD: efetivos - Deputados Jorge Eduardo,
Francisco Ramalho. Ambrásio Pinto e Ibrahim Jacob; suplentes
- Deputados Tarcislo Henriques, Wanderley Ávila, Alvaro
Antônio e José Braga; pelo RI: efetivo - Deputado Antônio
Fuzatto; suplente - Deputado Marcos Helênio. Designo. Ao
Departamento de Comissões.

Questão de Ordem
O Deputado Amflcar Padovani - Sr. Presidente, peço o
encerramento, de plano, da reunião, por falta de "quorum".

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 26, ás 9h30min, nos termos do
edital de convocação, bem como para a reunião especial da
mesma data, às 20 horas, destinada à comemoração dos 30 anos
da TV Alterosa, e para a ordinária 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 DA Sã REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O ENVOLVIMENTO
DE POLICIAIS LIGADOS Á 54 DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE
GOVERNADOR VALADARES NA FORMAÇÃO DE QUADRILHA DESTINADA A
PRÁTICAS CRIMINOSAS, DENOMINADA PELA IMPRENSA DE "COMANDO DA
MORTE"
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia doze de maio de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Wilson Pires, Marcos Helênio, Jorge
Hannas, Célio de Oliveira. Geraldo Rezende e Tarcísio
Henriques, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Wilson Pires, declara
abertos os trabalhos, esclarece que a reunião se destina a
apreciar o relatório final da comissão e solicita ao
Deputado Tarcísio Henriques que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente dá ciência aos parlamentares
presentes da aprovação do pedido de prorrogação, por mais 15
dias, do prazo de funcionamento da comissão e lê o Oficio ng
764. da Dra. Ela Wiecko V. de Castilho, Subprocuradora-Geral
da República e Coordenadora da Defesa dos Direitos Humanos e
do Cidadão, no qual solicita informações sobre os resultados
obtidos por esta comissão, visando a instruir o processo
MPF/PGR nQ 8100.856/93-78, bem como seja atendida
interpelação efetuada pela Anistia Internacional junto
àquela Procuradoria. A seguir, o Deputado Geraldo Rezende lê
correspondência recebida de Governador Valadares, contendo
depoimento recente do presidiário Lissandro Fagundes do
Amaral e requer sua inclusão no processo da comissão. A
Presidência coloca em votação o requerimento do Deputado.
Para encaminhar a votação, o Deputado Marcos Helénio faz uso
da palavra e manifesta-se contrário à anexação do documento
ao processo. Colocado em votação, fica rejeitado o reque-
rimento. Logo após, o Presidente solicita ao Relator,
Deputado Geraldo Rezende, que proceda à leitura do relatório
final. Após a leitura, é colocado em discussão e em votação
o relatório final, que ê aprovado por unanimidade. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente solicita a lavratura
da ata desta reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente
solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da
ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, declara concluídos os trabalhos da comissão e
encerra a reunião.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Wilson Pires, Presidente - Marcos Helênio - Tarcísio
Henriques - Jorge Hannas - Cêlio de Oliveira - Geraldo
Rezende.
ATA DA 3g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO Ng 29192.
DE AUTORIA DO DEPUTADO JOSÉ MILITÃO, QUE ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ART. 36 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de abril de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1
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seguida, passa-se à fase de discussão e votação das matérias
sujeitas à deliberação conclusiva das comissões. O Deputado
Francisco Ramalho apresenta seus pareceres, mediante os
quais conclui pela aprovação das proposições. Submetidos a
discussão e. votação, ficam aprovados os Projetos de Lei nQs
207/91 e 830/92. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Dilzon Melo - Geraldo

Rezende. -
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia doze de maio de
mil novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1
os Deputados Péricles Ferreira, Geraldo Rezende (este
substituindo o Deputado Geraldo Santanna, por indicação da
Liderança do PMDB) e Dilzon Melo (em substituição ao
Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do PTB),
membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o Vice-Presidente, Deputado Péricles Ferreira, assumindo a
direção dos trabalhos, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado João Batista que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
presentes. A seguir, a Presidência distribui os Projetos de
Lei ns 1.318/93 e 973, 1.092, 1.103 e 1.131/92 ao Deputado
Dilzon Melo, e o Projeto de Resolução nQ 1.212/92 e os
Projetos de Lei ns 962, 1.015, 1.102, 1.124 e 1.135/92 ao
Deputado Geraldo Rezende. Passa-se, então, à fase de
discussão e votação das proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. D Deputado Dilzon Melo profere seus
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação das
proposições. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, ficam aprovados os Projetos de Lei ns 973/92 e
1.318/93. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende
apresenta seus pareceres, mediante os quais conclui pela
aprovação das proposições. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, ficam aprovados o Projeto de Resolução
no 1.212/92 e o Projeto de Lei nQ 1.015/92. Em seguida,
passa-se à fase de discussão e votação das matérias sujeitas
à deliberação conclusiva das comissões. 0 Deputado Dilzon
Melo apresenta seus pareceres, mediante os quais conclui
pela aprovação das proposições. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os Projetos de
Lei ns 1.092, 1.103 e 1.131/92. Com a palavra, o Deputado
Geraldo Rezende apresenta seus pareceres, mediante os quais
conclui pela aprovação das proposições. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os
Projetos de Lei ns 962, 1.102. 1.124 e 1.135/92. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira - Ibrahim

Jacob.
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EMENDA Hp 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

dos Trabalhadores de Governador Valadares, com sede no
Municipio de Governador Valadares.".
Saia das Comissões, 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 1.282193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Tarcísio Henriques, objetiva criar linha de transporte
coletivo rodoviário intermunicipal entre as cidades de
Cataguases e Caratinga.
Publicado em 25/3/93, foi a proposição distribuída a esta
comissão, para ser submetida a exame preliminar quanto aos
aspectos da legalidade, da constitucionalidade e da
juridicidade, de acordo com o disposto no art. 195, c/c O
art.103. V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A criação de linha intermunicipal de transporte coletivo,
nos termos da proposição ora analisada, representa uma
flagrante interferência na seara de competência
constitucionalmente assegurada ao Poder Executivo.
O art. 90, XIV, da Constituição do Estado, assim expressa:
"Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo.".
Da interpretação do dispositivo constitucional supracitado.

vislumbra-se que o assunto em tela faz parte do rol das
atribuições do Chefe do Executivo. Para corroborar essa
assertiva, vale recorrer, ainda, ao que dispõe o art. 6g da
Carta mineira, "in verbis":
"Art. 6g - São Poderes do Estado, independentes e

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, é vedada a qualquer dos Poderes delegar

exercer a de outro.". (Untos nossos.)
Com efeito, a criação de linha de transporte coletivo
intermunicipal, como postulado pelo parlamentar, envolve uma
atribuição tipicamente executiva, com caráter
administrativo. Assim, a conveniência de tal providência
está adstrita ao Executivo estadual.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade do Projeto de Lei ng 1.282/93.
Sala das Comissões. 25 de maio de 1993.
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os Deputados Eduardo Brás, Tarcisio Henriques, Sebastião
Costa, Francisco Ramalho, José Maria Pinto, Edward Abreu
(este em substituição à Deputada Maria Olivia, por indicação
da Liderança do PTB), Jorge Eduardo e Hely Tarquinio (este
em substituição ao Deputado Wilson Pires, por indicação da
Liderança do PRN), membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brás,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Sebastião Costa 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, no 2Q turno, o parecer do Relator,
Deputado Tarcísio Henriques, sobre a Proposta de Emenda á
Constituição nQ 29/92 e dá continuidade â discussão do
parecer, que, colocado em votação, é aprovado na forma do
vencido no lo turno, juntamente com a Emenda no 1. O
Presidente suspende a reunião por 10 minutos para que seja
feita a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a
Presidência solicita ao Deputado Hely Tarquinio que proceda
à leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o Presi-
dente agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1992.
Eduardo Brás, Presidente - Edward Abreu - Tarcísio
Henriques - Sebastião Costa - Francisco Ramalho - Hely
Tarquinio - José Maria Pinto - Jorge Eduardo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.236/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.236/93, do Deputado Paulo Pettersen,
objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Governador
Valadares, com sede no Municipio de Governador Valadares.
Publicada em 20/2/93, vem a proposição a esta comissão para
receber parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de matéria regulamentada pela Lei ng 5.830, de
1971, que contém os requisitos indispensáveis à declaração
de utilidade pública de entidades.
A instituição em apreço atende a todas as exigências da
referida lei, tendo em vista a documentação juntada ao
processo.
Entretanto, com vistas ao aperfeiçoamento do projeto,

torna-se necessário alterar seu art. lQ.
Conclusão

Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1-236/93, com a Emenda ng 1, a seguir transcrita.
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À vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.356/93.
Sala das Comissões. 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.357/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em
tela declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Mato Dentro, com sede no Município de
Jacui.
De conformidade com o disposto no art. 195, c/c o art. 104,
1, do Regimento Interno, após publicada, vem a proposição a
esta comissão para exame preliminar.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto é regulamentada pela
Lei nQ 5.830. de 1971, que contém os requisitos
imprescindíveis à declaração de utilidade pública de
entidades.
Como comprova

 

 a documentação anexada ao processo, a
proposição atende a todas as exigências da referida lei.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.357/93.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.358/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Côssimo Freitas, o projeto de lei
em apreço tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Buenos, com
sede na localidade de Buenos. Município de Jacui.
Publicada em 29/4/93, vem a proposição a esta comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c o art. 104, 1,
da Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria de que se reveste a proposição é regulamentada
pela Lei ng 5.830, de 1971, que contém os requisitas
indispensáveis à declaração de utilidade pública de
entidades.
A proposição atende a todas as exigências da referida lei,

como comprova a documentação anexada ao processo.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.358/93.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993.
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Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.294/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Leandro, o Projeto de Lei flQ
1.294/93 visa a instituir a Semana da Cultura no Estado de
Minas Gerais.
Publicado em 1Q/4/93, veio o projeto a esta comissão para

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

Fundamentação
O projeto de lei ora analisado atende ao dispositivo
constitucional que determina caber ao Estado a difusão da
cultura.
De fato, a instituição da Semana da Cultura irá contribuir
para incrementar manifestações culturais em nosso meio,
motivando a realização de cursos, exposições, debates e
outros eventos de interesse da área.
o art. 210 da Constituição do Estado dispõe que a fixação
de datas comemorativas de fatos relevantes para a cultura
estadual deverá ser feita em lei.
Entendemos, então, que a instituição da Semana da Cultura
no Estado deve, da mesma forma, ser determinada pelo
legislador ordinário, conforme previsto pelo Constituinte de
1989.
Inexiste, portanto, óbice de natureza constitucional que

comprometa a normal tramitação da matéria nesta Casa.
Conclusão

Pelos motivos expostos, opinamos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.294/93.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.356193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei

em apreço tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Frazão, com
sede no Municipio de Jacui.
Após publicada, foi a proposição distribuida a esta

comissão a fim de ser examinada preliminarmente, nos termos
do art. 195, c/c o art. 104, 1. do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulamentada pela Lei n
5.830, de 1971, que contém os requisitos indispensáveis à
declaração de utilidade pública de entidades.
O exame da documentação juntada ao processo denota que a
proposição atende a todas as exigências da lei mencionada.

Conclusão
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O Projeto de Lei no 1.364/93, de autoria do Deputado Raul
Messias, visa a declarar de utilidade pública o Lar Bom
Pastor dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo, com
sede no Município de lapu.
Publicado em 29/4/93, 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
o Lar Bom Pastor dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de
Paulo funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício dos seus cargos. Portanto, todos os
requisitos estabelecidos pela Lei ng 5.830, de 1971, que
regulamenta a matéria, estão atendidos.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.364/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.372/93
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça.
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem nQ 343/93, o Governador do Estado

encaminhou, para exame desta Casa Legislativa, o projeto de
lei em epigrafe, que cria estabelecimentos pertinentes na
estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e dá outras
providências.
Com fulcro no art. 69 da Constituição Estadual, o Chefe do
Executivo solicitou urgência para a apreciação da
proposição, que será examinada em reunião conjunta das
comissões competentes.
Dessarte, esta comissão passa a emitir o seu parecer

preliminar quanto à constitucionalidade da matéria.
Fundamentação

A proposição tem por escopo criar na estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Justiça, subordinadas á
Superintendência de Organização Penitenciária, duas
penitenciárias: uma com sede no Município de Unai, e outra,
no de Ipaba.
Nos termos do projeto em pauta, fica estabelecida a

estrutura orgânica das referidas penitenciárias, bem como a
criação dos cargos de provimento efetivo e em comissão,
necessárias ao seu pleno funcionamento.
No tocante à preliminar de constitucionalidade, estão
obedecidos os pressupostos constitucionais pertinentes à
matéria, notadamente os arts. 61, XI e 66, III, "e", da
Carta Estadual, que dispõem, respectivamente, sobre as
atribuições da Assembléia Legislativa e sobre a iniciativa
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Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.361193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o pro-jeto
de lei em tela tem por objetivo declarar de utilidade
pública o Grêmio Comunitário Alípio de Melo - GCAM -, com
sede nesta Capital.
Publicada em 30/4/93, vem a matéria a esta comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de matéria regulada pela Lei nQ 5.830. de 1971,

que contêm os requisitos indispensáveis à declaração de
utilidade pública de entidades.
A proposição atende a todas as exigências da supraci-tada
lei, tendo em vista a documentação juntada ao processo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.361/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.362/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Maria Rosa, com sede no Municipio de Sacramento.
Publicada em 30/4/93, vem a matéria a esta comissão para

exame preliminar, de acordo com o art. 195, c/c o art. 103,
V, "a", das disposições regimentais.

Fundamentação
De acordo com a documentação juntada ao processo, a
entidade em exame atende aos requisitos necessários à
declaração de sua utilidade pública, estabelecidos pela Lei
nQ 5.830, de 1971.
Inexistem, portanto, óbices à normal tramitação da matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.362/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lQ TURNO 00 PROJETO DE LEI

No 1.364193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe cria estabelecimentos penitenciários na estrutura
da Secretaria de Estado da Justiça e dá outras providências.
Em reunião conjunta com as demais comissões competentes, a
Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
admissibilidade do referido projeto de lei quanto aos
aspectos da constitucionalidade, da juridicidade e da
legalidade.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública emitiu
parecer favorável quanto ao mérito da proposição.
Passa, agora, esta comissão a analisar a matéria, no âmbito

de sua competência.
Fundamentação

A proposição em questão não encontra óbice, dos pontos de
vista financeiro e orçamentário, à sua aprovação. Para fazer
face às despesas decorrentes da criação das penitenciárias,
o projeto autoriza, em seu art. 4g; a abertura de crédito
especial de Cr$8.635.889.920,00 (oito bilhões seiscentos e
trinta e cinco milhões oitocentos e oitenta e nove mil nove-
centos e vinte cruzeiros), observado o disposto no art. 43
da Lei Federal ng 4.320, de 17/3/64, que regulamenta a
matéria.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no lg turno, do Projeto

de Lei no 1.372/93.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Simão Pedro Toledo, Relator -

Romeu Queiroz - Raul Messias - Jorge Eduardo.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.373/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
0 projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Ermano
Batista, visa a declarar de utilidade pública a Associação
de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista - ASADOM -.
com sede no Município de Caratinga.
Publicada em 7/5/93, vem a matéria a esta comissão para

exame preliminar, de acordo com o art. 195, c/c o art. 103,
V, "a', das disposições regimentais.

Fundamentação
A associação em exame funciona hã mais de dois anos, e sua
diretoria é formada por pessoas idóneas, que não recebem
remuneração pelo exercício de seus cargos. Portanto, todos
os requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 1971, que
regulamenta a matéria, estão atendidos.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridícidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.373/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 989/92
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privativa do Governador do Estado para a instauração do
processo legislativo.
Pelo exposto, nada obsta a que a matéria prossiga na sua

tramitação.
Conclusão

Opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e
legalidade do Projeto de Lei nQ 1.372/93, na forma em que
foi proposto.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente e Relator - Romeu Queiroz -
Reinaldo Lima - Antônio Pinheiro.

Comissão de Administração Pública
Relatório

A proposição em tela, do Governador do Estado, cria
estabelecimentos penitenciários na estrutura da Secretaria
de Estado da Justiça e dá outras providências.
Publicada em 7/5/93, vem a matéria a esta comissão para
receber parecer quanto ao mérito, sujeitando-se à
tramitação em regime de urgência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo criar duas
penitenciárias subordinadas á Superintendência de
Organização Penitenciária, na estrutura orgãnica da
Secretaria de Estado da Justiça, com sede nos Municípios de
Unai e de Ipaba.
A proposição estabelece a estrutura administrativa das
referidas penitenciárias, cuidando, também, da criação dos
cargos de provimento efetivo e em comissão, necessários ao
seu pleno funcionamento.
Por fim, atribui denominação especial aos estabelecimentos

penais criados, homenageando, postumamente, o Deputado Oênio
Moreira de Carvalho e o Desembargador Agostinho de Oliveira
Júnior.
A realidade dos estabelecimentos penais no Estado é
caótica. A todo o momento tem-se noticia, por meio da
imprensa, dos inúmeros problemas causados pela situação de
superlotação das cadeias e penitenciárias.
Essa situação pode ser amenizada com a construção de novas

penitenciárias para receber os presos já condenados, de modo
a não só diminuir a superlotação dos mencionados
estabelecimentos como também proporcionar uma efetiva
reabilitação e reinserção social dos detentos.
A necessidade de se criarem novas penitenciárias no Estado
é patente, sendo também necessária a criação dos cargos
propostos para seu efetivo funcionamento e instalação
definitiva.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos, quanto ao mérito, pela aprovação

do Projeto de Lei ng 1.372/93.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Sebastião Costa. Relator -
Jorge Eduardo - Antônio Fuzatto.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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uniforme e universal de 40% (quarenta por cento), incidente
sobre os valores vigentes em 30 de abril de 1993.

- O valor resultante do disposto no " caput " deste
artigo fica acrescido de uma parcela fixa, igualmente
universal, de Cr$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
cruzeiros), na forma estabelecida nos Anexos de 1 a IX e de
XI a XX desta lei.

2g - Os valores dos símbolos e dos níveis de ven-cimentos
dos cargos de Professor passam a ser os constantes no Anexo
X.
# 30 - O percentual previsto no 'caput 11 deste artigo e a
parcela fixa a que se refere o lg estendem-se aos
proventos dos servidores aposentados, bem como às pensões
pagas pelo Tesouro Estadual, não vinculadas a subsídio.

4g - Aplica-se à vantagem pessoal a que se referem o
parágrafo único do art. 3g, o art. 12 e o § 2Q do art. 17 da
Lei ng 11.091. de 4 de maio de 1993, o índice percentual
fixado no "caput' deste artigo.

5Q - Aplica-se o disposto no acaput deste artigo às
tabelas de vencimentos do pessoal das autarquias e fundações
públicas.

6g - A parcela fixa a que se refere o § lo deste artigo
será incorporada aos vencimentos dos servidores das
autarquias e das fundações públicas, a partir de lg de maio
de 1993, exceto aos dos ocupantes de cargos e os detentores
de função pública dos quadros das entidades referidas na Lei
ng 10324, de 20 de dezembro de 1990, que terão essa parcela
como vantagem pessoal, sobre a qual incidirão os adicionais
por tempo de serviço e os índices gerais de reajustamento.
Art. 2g - Os valores do soldo do posto de Coronel PM são
fixados em Cr$12.133.735,67 (doze milhões cento e trinta e
três mil setecentos e trinta e cinco cruzeiros e sessenta e
sete centavos), a partir de lg de maio de 1993, e
Cr$21.975.928,68 (vinte e um milhões novecentos e setenta e
cinco mil novecentos e vinte e oito cruzeiros e sessenta e
oito centavos), a partir de lg de julho de 1993-
Parágrafo único - Os soldos dos demais postos e gradua-ções
são fixados segundo o escalonamento vertical constante no
Anexo XXI desta lei.
Art. 3 - Os índices a que se refere o inciso 1 do art. 14
da Lei Delegada no 37. de 13 de janeiro de 1989, com a
redação dada pelo art. 50 da Lei ng 11.091, de 4 de maio de
1993, são fixados, a partir de lo de maio e lg de julho de
1993, respectivamente, da seguinte forma:

- 1,792 e 0,949 para o Coronel PM;
II - 1,639 e 0,889 para o Tenente-Coronel PM;
III - 1,438 e 0,778 para o Major PM;
IV - 1,372 e 0,778 para o Capitão PM;
V - 1,272 e 0,778 para o lo-Tenente PM;
VI - 0.802 e 0,650 para o 2g-Tenente PM.
Art. 4 - Sobre os valores vigentes em 30 de junho de 1993
aplica-se, a partir de lg de julho de 1993, o percentual
uniforme e universal de 40% (quarenta por cento).
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Comissão de Administração Pública
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de
lei em epígrafe visa a dar o nome de José Pires da Luz á
estrada que liga Ubá a Guidoval.
Aprovado no lg turno, o projeto retorna a esta comissão,
para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A matéria em análise atende plenamente aos requisitos
exigidos pela Lei nQ 5.378, de 3/12/69, uma vez que o
homenageado, já falecido, sempre prestou relevantes serviços
á comunidade local e era uma pessoa de notórias qualidades.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2g
turno, do Projeto de Lei ng 989/92, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1993.
Sebastião Costa, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Plg 1.407/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria governamental o projeto de lei em epigrafe
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.
Durante o lg turno, foi o projeto aprovado, com as Emendas
ngs 1, 2, 4. 6, 16, 18 e 19. Agora, volta ele a esta
comissão, a fim de ser examinado no 2g turno e ser elaborada
a redação do vencido, que segue anexa e é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
Conforme já tivemos oportunidade de nos manifestar, o

projeto, aperfeiçoado com as referidas emendas, não encontra
óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, para sua
aprovação.
A proposição merece, portanto, prosperar nesta Casa-

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.407/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1993
Célio de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo, Relator -
Roberto Amaral - Anderson Adauto - Baldonedo Napoleão,

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.407193

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 ven-
cimentos dos servidores civis do Poder Executivo ficam
reajustados, a partir de IQ de maio de 1993, pelo percentual



616

julho de 1972, com a redação dada pelo art. 12 da Lei flQ
8.019, de 23 de julho de 1981, e tenha sido nomeado, em data
posterior, para o exercício de outro cargo de mesma natureza
e de maior remuneração, em quadro de pessoal da adminis-
tração pública estadual, no qual tenha permanecido por, no
mínimo, 2 (dois) anos ininterruptos.
Art. 13 - O art. 80 da Lei no 10.363, de 27 de dezembro de
1990, fica acrescido do 4, com a seguinte redação:
"Art. BQ - .. ........................

- O mesmo critério de acerto definido neste artigo e
seus parágrafos se aplica á reposição ou restituição de
valor devido ao Estado pelo servidor, decorrente de
pagamento a maior ou indevido que lhe foi feito a titulo de
vencimento ou vantagem.".
Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar de Cr$17.991.000.000.000,00 (dezessete trilhões
novecentos e noventa e um bilhões de cruzeiros), sendo
Cr$17.000.000.000.000,00 (dezessete trilhões de cruzeiros)
para atender ás despesas decorrentes da execução desta lei e
Cr$991.000.000.000,00 (novecentos e noventa e um 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 Federal
nQ 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
(* - Os anexos referidos foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 27/5/93.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.407/93

Corniss ão de Redação
De autoria do Governo do Estado, o Projeto de Lei n
1.407/93, que 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, 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 NO 1.407/93
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. 1 - Os valores dos símbolos e dos níveis de ven-
cimentos dos servidores civis do Poder Executivo ficam
reajustados, a partir de lo de maio de 1993, pelo percentual
uniforme e universal de 40% (quarenta por cento), incidente
sobre os valores vigentes em 30 de abril de 1993.

1 - O valor resultante do disposto no 'caput" deste
artigo fica acrescido de uma parcela fixa, igualmente
universal, de Cr$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil



615

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste
artigo às tabelas de vencimentos do pessoal das autarquias e
das fundações públicas.
Art. 5g - Ao servidor designado nos termos do art. 10 da
Lei ng 10254, de 20 de julho de 1990, é garantido, no
mínimo, o vencimento equivalente ao símbolo QP-07.
Art. 6g - Ao servidor efetivo é garantido, no mínimo, o

vencimento equivalente ao símbolo QP-08.
Art. 7g - Para os servidores de autarquias e fundações
públicas, ficam estabelecidos os seguintes limites mínimos
de vencimento, conforme o grau de escolaridade do cargo
exercido, nos termos dos §f lQ e 2g do art. 17 da Lei ng
11.091, de 4 de maio de 1993:

- nível elementar - QP-08:
II - nível do lg grau - QPIS;
III - nível do 2g grau - QP18;
IV - nível superior - QP-28.
Art. S - O valor do abono-família é fixado em Cr$15.000,00
(quinze mil cruzeiros) mensais.
Art. 9g - Os valores dos vencimentos de quadros específicos
de pessoal, previstos em norma própria, ficam também
reajustados nos mesmos índices percentuais, critérios e
datas de vigência estabelecidos nesta lei, aplicando-se-lhes
o disposto no 6 lg do art. lg desta lei.
Art. 10 - Os arts. 7g e 8Q da Lei ng 11.091. de 4 de maio

de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7g - Fica instituída gratificação de função, no
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
respectivo vencimento, para a função de Vice-Diretor de
escola estadual e para os cargos de Supervisor Pedagógico,
de Orientador Educacional e de Administrador Escolar, a par-
tir de lg de março de 1993.
Parágrafo único - O disposto neste artigo estende-se ao

cargo de Inspetor Escolar em regime de trabalho de 24 (vinte
e quatro) horas semanais.
Art. BQ - O valor das gratificações de dedicação exclu-siva
previstas no art. Sg e seu lg da Lei nQ 10.797, de 7 de
julho de 1992, atribuídas ao ocupante do cargo de Diretor de
Escola ou de Inspetor Escolar, passa a ser de 50% (cinqüenta
por cento), a partir de lg de março de 1993.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao
Inspetor Escolar no exercício do cargo em regime de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 11 - Aos servidores que se aposentaram no cargo ou
função pública de professor ou de Regente de Ensino é devida
a Gratificação de Incentivo á Docência - "pó-de-giz -, no
mesmo percentual concedido aos servidores da ativa.
Parágrafo único - Os efeitos deste artigo retroagem à data

da concessão do beneficio ao pessoal da ativa.
Art. 12 - Aplica-se o disposto no art. 6g da Lei ng 9.532,
de 30 de dezembro de 1987, ao titular de cargo de provimento
efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo que até a
data da referida lei tenha sido apostilado em cargo de
provimento em comissão, com base na Lei ng 5.945, de 11 de
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Art. 5g - Ao servidor designado nos termos do art. 10 da
Lei ng 10.254, de 20 de julho de 1990, é garantido, no
mínimo, o vencimento equivalente ao símbolo QP-07.
Art. GQ - Ao servidor efetivo é garantido, no mínimo, o

vencimento equivalente ao símbolo OP-08.
Art. 7g - Para os servidores de autarquias e fundações
públicas, ficam estabelecidos os seguintes limites mínimos
de vencimento, conforme o grau de escolaridade do cargo
exercido, nos termos dos f lg e 2g do art. 17 da Lei nQ
11.091, de 4 de maio de 1993:

- nível elementar - QP08;
II - nível do lo grau - QP13;
III - nível do 2g grau - QP-18;
IV - nível superior - QP-28.
Art. 8g - O valor do abono-família é fixado em Cr$15.000,00
(quinze mil cruzeiros) mensais.
Art. 9g - Os valores dos vencimentos de quadros específicos
de pessoal, previstos em norma própria, ficam também
reajustados nos mesmos índices percentuais, critérios e
datas de vigência estabelecidos nesta lei, aplicando-se-lhes
o disposto no f l Q do art. lg desta lei.
Art. 10 - Os arts. 7g e 8o da Lei nQ 11.091, de 4 de maio

de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 7g - Fica instituída gratificação de função, no

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
respectivo vencimento, para a função de Vice-Diretor de
escola estadual e para os cargos de Supervisor Pedagógico,
de Orientador Educacional e de Administrador Escolar, a par-
tir de lo de março de 1993.
Parágrafo único - O disposto neste artigo estende-se ao

cargo de Inspetor Escolar em regime de trabalho de 24 (vinte
e quatro) horas semanais.
Art. S - O valor das gratificações de dedicação exclu-siva
previstas no art. S g e seu lQ da Lei ng 10.797, de 7 de
julho de 1992, atribuídas ao ocupante do cargo de Diretor de
Escola ou de Inspetor Escolar, passa a ser de 50% (cinqüenta
por cento), a partir de lg de março de 1993.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao
Inspetor Escolar no exercício do cargo em regime de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 11 - Aos servidores que se aposentaram no cargo ou
função pública de professor ou de Regente de Ensino é devida
a Gratificação de Incentivo à Docência - 'pó-de-giz' -, no
mesmo percentual concedido aos servidores da ativa.
Parágrafo único - Os efeitos deste artigo retroagem á data

da concessão do beneficio ao pessoal da ativa.
Art. 12 - Aplica-se o disposto no art. So da Lei no 9.532,
de 30 de dezembro de 1987, ao titular de cargo de provimento
efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo que até a
data da referida lei tenha sido apostilado em cargo de
provimento em comissão, com base na Lei no 5.945, de li de
julho de 1972, com a redação dada pelo art. 12 da Lei ng
8.019, de 23 de julho de 1981, e tenha sido nomeado, em data
posterior, para o exercício de outro cargo de mesma natureza
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cruzeiros), na forma estabelecida nos Anexos de 1 a IX e de
XI a XX desta lei.
f 2Q - Os valores dos símbolos e dos níveis de ven-cimentos

dos cargos de Professor passam a ser os constantes no Anexo
X.

3g - O percentual previsto no "caput deste artigo e a
parcela fixa a que se refere o lg estendem-se aos
proventos dos servidores aposentados, bem como às pensões
pagas pelo Tesouro Estadual, não vinculadas a subsídio.

- Aplica-se à vantagem pessoal a que se referem o
parágrafo único do art. 3Q, o art. 12 e o f 2Q do art. 17 da
Lei ng 11.091, de 4 de maio de 1993, o índice percentual
fixado no "caput" deste artigo.

- Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo ás
tabelas de vencimentos do pessoal das autarquias e fundações
públicas.

- Â parcela fixa a que se refere o f lg deste artigo
será incorporada aos vencimentos dos servidores das
autarquias e das fundações públicas, a partir de lQ de maio
de 1993, exceto aos dos ocupantes de cargos e aos dos
detentores de função pública dos quadros das entidades
referidas na Lei ng 10.324, de 20 de dezembro de 1990, que
terão essa parcela como vantagem pessoal, sobre a qual
incidirão os adicionais por tempo de serviço e os índices
gerais de reajustamento.
Art. 2Q - Os valores do soldo do posto de Coronel PM são
fixados em Cr$12.133.735,67 (doze milhões cento e trinta e
três mil setecentos e trinta e cinco cruzeiros e sessenta e
sete centavos), a partir de 1Q de maio de 1993. e
Cr$21.975.928,68 •(vinte e um milhões novecentos e setenta e
cinco mil novecentos e vinte e oito cruzeiros e sessenta e
oito centavos), a partir de lQ de julho de 1993.
Parágrafo único - Os soldos dos demais postos e gradua-ções
são fixados segundo o escalonamento vertical constante no
Anexo XXI desta lei.
Art. 3 - Os índices a que se refere o inciso 1 do art. 14
da Lei Delegada nQ 37, de 13 de janeiro de 1989, com a
redação dada pelo art. So da Lei no 11.091, de 4 de maio de
1993, são fixados, a partir de lg de maio e lg de julho de
1993, respectivamente, da seguinte forma:

- 1,792 e 0.949 para o Coronel PM;
II - 1,639 e 0,889 para o Tenente-Coronel PM;
III - 1,438 e 0,778 para o Major PM;
IV - 1,372 e 0,778 para o Capitão PM;
V - 1.272 e 0,778 para o lg-Tenente PM;
VI - 0,802 e 0,650 para o 2g-Tenente PM.
Art. 4g - Sobre os valores vigentes em 30 de junho de 1993
aplica-se, a partir de lQ de julho de 1993, o percentual
uniforme e universal de 40% (quarenta por cento).
Parágrafo único - Aplica-se o disposto no 'caput" deste

artigo às tabelas de vencimentos do pessoal das autarquias e
das fundações públicas.
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III - a limitação de vantagens concedidas a titulo de
gratificação, sem prejuízo da remuneração percebida;
IV - a compatibilidade da remuneração do servidor público

estadual com os padrões médios de retribuição salarial da
iniciativa privada;
V - a observância da variação da receita estadual.
Art. 2Q - Fica estabelecido que, a partir de lg de setembro
de 1993, os valores dos símbolos e níveis de vencimentos e
dos proventos dos servidores civis e militares, bem como das
pensões pagas pelo Tesouro Estadual, serão reajustados
quadrimestralmente, com antecipações bimestrais, com base na
variação nominal da receita liquida do Estado, observados os
índices, datas de vigência e critérios fixados nesta lei.
Art. 3Q - Entende-se como receita liquida do Estado, para

os fins desta lei, as seguintes parcelas:
- cota-parte estadual do ICMS, excluídos os valores

recebidos a título de divida ativa;
II - cota-parte estadual do Fundo de Exportação;
III - cota estadual do Fundo de Participações dos Estados -

FPE -
Art. 4g - Os reajustes quadrimestrais ocorrerão no dia lg

dos meses de janeiro, maio e setembro de cada ano, com base
em 100% (cem por cento) da variação nominal da receita
líquida, a que se refere o art. 3Q desta lei, apurada nos
quatro meses anteriores, a saber:

- variação dos meses de setembro a dezembro para o
reajuste de janeiro;
II - variação dos meses de janeiro a abril para o reajuste

de maio;
III - variação dos meses de maio a agosto para o reajuste

de setembro.
Parágrafo único - O reajuste quadrimestral referido neste

artigo será feito da seguinte forma:
1 - índice uniforme e universal de reajustamento
equivalente a, no mínimo, 905 /. (noventa por cento) do
percentual da variação nominal ocorrida no período;
II - o percentual restante, equivalente a até 10% (dez por

cento) do percentual da variação nominal ocorrida no
período, será destinado a recompor quadros e tabelas
decorrentes da implantação dos planos de carreira, de que
trata a Lei nQ 10.961, de 14 de dezembro de 1992, e a
assegurar os princípios constantes nos incisos 1 e II do
art. 1Q desta lei.
Art 5g - As antecipações bimestrais ocorrerão no dia lg
dos meses de março, julho e novembro de cada ano, com base
em 60% (sessenta por cento) da variação nominal da receita
liquida, a que se refere o art 3Q desta lei, apurada nos
dois meses anteriores, a saber:

- variação dos meses de janeiro e fevereiro para a
antecipação de março;
II - variação dos meses de maio e junho para a antecipação

de julho;
III - variação dos meses de setembro e outubro para a

antecipação de novembro.
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e de maior remuneração, em quadro de pessoal da adminis-
tração pública estadual, no qual tenha permanecido por, no
mínimo, 2 (dois) anos ininterruptos.
Art. 13 - O art. 8Q da Lei nQ 10.363, de 27 de dezembro de
1990, fica acrescido do f 4, com a seguinte redação:
"Art. 8Q - . . .............................................

- O mesmo critério de acerto definido neste artigo e
seus parágrafos se aplica à reposição ou restituição de
valor devido ao Estado pelo servidor, decorrente de
pagamento a maior ou indevido que lhe foi feito a titulo de
vencimento ou vantagem.
Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar de Cr$17.991.000.000.000,00 (dezessete trilhões
novecentos e noventa e um bilhões de cruzeiros), sendo
Cr$17.000.000.000.000,00 (dezessete trilhões de cruzeiros)
para atender às despesas decorrentes da execução desta lei e
Cr$991.000.000.000,00 (novecentos e noventa e um bilhões de
cruzeiros) para atender ás despesas com o reajustamento do
pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal
nQ 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, Relator -
Jorge Eduardo - Ibrahim Jacob,

- Os anexos que fazem parte do projeto são os constantes
no parecer para o 2g turno, publicado nesta edição.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.408193

Comissão de Redação
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
1.408/93, que dispõe sobre os princípios da política de
reajustamento dos símbolos e níveis de vencimentos e dos
proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo e
dá outras providências, foi aprovado no 2o turno na forma do
vencido no lQ 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 1.408/93
Dispõe sobre os princípios da política de 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. lQ - A política remuneratória do pessoal civil e

militar do Poder Executivo tem por princípios:
- a observância da isonomia de vencimentos, prevista no

art. 32 da Constituição do Estado:
II - a implantação eqüitativa de planos de remuneração de

cargos dos quadros de pessoal da administração direta, das
autarquias e fundações públicas;
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1988, o art. 8g da Lei no 9.757, de 10 de fevereiro de 1989,
e a Lei ng 9.882, de 6 de julho de 1989.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -
Jorge Eduardo - Ibrahim Jacob. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 1.409/93

Comissão de Redação
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução flQ
1.409/93, que dispõe sobre o reajustamento dos vencimentos
do pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma do
vencido no lg turno e com as Emendas do ng 1 ao 3.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

seguinte, que está de acordo com o aprovado, para que, nesta
forma, seja promulgado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.409/93
Dispõe sobre o reajustamento dos vencimentos do pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - O índice básico constante no inciso III do art.
1 da Resolução rg 5.130, de 4 de maio de 1993, será
reajustado em:

- 40% (quarenta por cento), a partir de lQ de maio de
1993;
II - 40% (quarenta por cento), a partir de lg de julho de
1993, sobre o valor resultante da aplicação do disposto no
inciso L
Parágrafo único - Fica acrescida, a partir de lg de maio de
1993, ao valor apurado nos termos do inciso 1 deste artigo e
ao qual se incorpora, uma parcela fixa de Cr$1.800.000,00
(um milhão e oitocentos mil cruzeiros), observado o art. lg
da Resolução ng 5.090, de 17 de dezembro de 1990.
Art. 2g - O valor do abono-família é fixado em Cr$15.000,00
(quinze mil cruzeiros) mensais, a partir de lg de maio de
1993.
Art. 30 - As Funções Gratificadas criadas pelo art. 23 da
Resolução ng 5.086, de 31 de agosto de 1990, e as
Gratificações por Tarefa Especial criadas pelo art. 11 da
Resolução ng 5.090, de 17 de dezembro de 1990, sem prejuízo
da natureza que lhes é própria, integram o Sistema de Ge-
renciamento da Secretaria da Assembléia

lg - Os processos seletivos previstos no art. 21 da
Resolução ng 5.115, de 29 de maio de 1992, e no art. 2g da
Deliberação da Mesa ng 591, de 10 de abril de 1991, serão
unificados.
§ 2g - As especificações das funções de que trata o "caput"
deste artigo, assim como os respectivos valores, serão
unificados nos termos de regulamento, observado o disposto
no Anexo III da Resolução no 5.086, de 31 de agosto de 1990.
ArU 4o - A dispensa, sem ser a pedido ou por penalidade,

ou a aposentadoria do servidor ocupante da função prevista
no art. 24 da Resolução ng 5.086. de 31 de agosto de 1990,
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Parágrafo única - A antecipação referida neste artigo dar-
se-á por meio de percentual uniforme e universal para todos
os servidores.
Art. 6 - Os índices concedidos como antecipação dos
reajustes quadrimestrais serão deduzidos do índice referido
no inciso 1 do parágrafo único do art. 4g desta lei.
Art. 7 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por
meio de decreto, as antecipações bimestrais, bem como a
estabelecer o índice percentual geral do reajuste
quadrimestral, a que se refere o inciso t do parágrafo único
do art. 4Q desta lei, observado o disposto no artigo an-
terior.
Art. 8Q - O sistema de reajustamento previsto nos arts. do

2Q ao 7Q desta lei observará, como limite, o disposto no
arU 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição da República, sendo o seu cumprimento da
competência da Comissão de Acompanhamento Orçamentário e
Financeiro, a que se refere a Lei flQ 10.572, de 30 de
dezembro de 1991-
Art. 9 - O sistema de reajustamento a que se refere o
artigo anterior será suspenso na ocorrência de fato
relevante na economia nacional, motivado por ato normativo
federal, que impeça o Estado de arcar com o ónus financeiro
de sua execução.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo na
hipótese de o índice mensal da inflação, registrado pelo
IPC/IPEAO, ser inferior a 15% (quinze por cento) ou superior
a 50% (cinqüenta por cento).
Art. 10 - Aplica-se aos vencimentos e á verba de
representação dos cargos de Secretário Particular do
Governador do Estado, Secretário Adjunto de Estado. Chefe do
Cerimonial do Governo do Estado, Diretor-Geral do Escritório
de Representação de Minas Gerais, Chefe de Gabinete do Vice-
Governador e de Chefe de Gabinete de Secretário de Estado o
disposto nesta leL
Aru 11 - No reajuste quadrimestral previsto para o dia lg
de setembro de 1993, será deduzido o índice de reajuste
geral concedido no mês de julho de 1993.
Art. 12 - O servidor que, na data da publicação desta lei,
fizer jus á Gratificação de Incentivo à Docência terá
incorporada a seus vencimentos, quadrimestralmente, parcela
de 10% (dez por cento) da referida gratificação, parcela
esta que, com isso, se extingue.
Parágrafo único - A incorporação prevista neste artigo se
dará por três quadrimestres consecutivos, até que o índice
incorporado alcance o percentual de 30% (trinta por cento),
permanecendo os restantes 20% (vinte por cento) com a
denominação de Gratificação de Incentivo á Docência e com as
características já definidas em lei.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as vigências nela indicadas.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente o arU 7g da Lei ng 9.729. de 5 de dezembro de
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do poder e na participação popular. O meu Gabinete expediu
mais de 200 correspondências para todas as entidades
conhecidas da região e 44 telegramas para Prefeitos e
Câmaras Municipais, convidando as pessoas para participarem
das audiências públicas em Teófilo Otôni. Não fizemos
distinção de classe, nem de ideologia, nem de partido.
Queríamos uma participação maciça daqueles que se organizam,
que reivindicam e que têm propostas a fazer.
Entretanto, na antevéspera de a Assembléia chegar a Teófilo
Otôni, houve, aqui, uma tentativa de impedir a primeira
audiência pública. Em uma reunião, quando se ultimavam os
preparativos, foi proposta a suspensão da audiência, uma vez
que o clima de hostilidade contra os Deputados, em Teófilo
Otôni, era muito forte, e, sendo assim, a audiência não
alcançaria seus objetivos.
Felizmente, o bom senso do Presidente desta Assembléia
prevaleceu, e chegamos a Teófilo tJtôni, embora lá, também,
tenha havido boicote por parte da direita. Na véspera da
audiência, circulavam na cidade rumores de que a audiência
não iria acontecer. Era uma tentativa de desmobilizar, de
pegar o povo despreparado. Mas a audiência aconteceu. E
aconteceu num clima bom. O próprio Presidente da Assembléia
Legislativa, o nobre Deputado José Ferraz, no encerramento,
reconheceu que a audiência tinha sido produtiva, tendo
havido respeito e normalidade.
Entretanto, aqueles que não foram aplaudidos e que foram
criticados sentiram-se muito ofendidos Dai, a minha
estranheza: nós nos orgulhamos, nos envaidecemos e ficamos
com nosso ego massageado quando somos aplaudidos, mas qual é
o meio que as pessoas têm pra mostrar seu descontentamento
conosco, senão pela vaia?
Não pensem os senhores que estou fazendo apologia da vaia,
mas já devíamos estar acostumados a ela. Constantemente,
neste Plenário, há vaia. Lembro-me da época do "impeachment"
do Sr. Newton Cardoso, quando foi preciso dividir essas
galerias: de um lado, ficavam os que vaiavam a oposição, e,
de outro, os que vaiavam a situação. E, há poucos dias, em
Uberaba, o Governador Hélio Garcia dizia que recebia com
bom-humor as vaias e os aplausos, porque era um bom
político.
Fica, então, o meu questionamento: os que não aceitam as

vaias serão maus políticos? Como as pessoas poderão mostrar
seu descontentamento em relação a atos e atitudes daqueles
que elas ajudaram a eleger?
Meus companheiros de Bancada, Srs. Deputados, é estranho
que os Deputados não tenham medo do povo na época das
eleições, quando estão em todos os lugares, enfrentando
vaias e violências, batalhando o voto, e, depois, recusam-se
a chegar perto do povo. Para entrar no meio do povo, não é
preciso ter coragem: apenas, respeito. E o que falta, jus-
tamente, ao povo, neste momento, é que seja respeitado. Uma
vaia ofende, mas ofende muito mais um salário minguado,
abaixo do salário mínimo. Tenho, em meu Gabinete, dois
contracheques de professores do Quadro permanente: um, com 5
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com exercido por período de, no mínimo, 2 (dois) anos,
importa estabilização em 20% (vinte por cento) do valor da
vantagem percebida.
Art. 5g - Para efeito da aplicação do art. 36. incisos II e
III, da Constituição do Estado, será observado o tempo de
serviço na Secretaria da Assembléia Legislativa, previsto no
"caput" do art. lQ da Lei ng 9.532, de 30 de dezembro de
1987, ressalvado o disposto no art. 6Q da Resolução n
5.090. de 17 de dezembro de 1990.
Art. 6 - O disposto no lQ do art. 20 da Resolução ng
5.115, de 21 de maio de 1992, com as modificações
posteriores, não poderá ultrapassar o limite decorrente da
aplicação do parágrafo único do art. 4g da Lei flQ 11-098, de
11 de maio de 1993.
Art. 7Q - O Programa Permanente de Treinamento. de
Desenvolvimento e de Avaliação previsto no aru 27 da
Resolução nQ 5.086, de 31 de agosto de 1990, passa a
integrar a Escola do Legislativo, com as adaptações
necessárias.
Art. 8g - A Mesa da Assembléia disporá sobre o

dimensionamento das especificações constantes no Anexo 1 da
Resolução ng 5.086, de 31 de agosto de 1990, mantido o
quantitativo dos cargos nele previstos.
Art. 9g - O art. 3g da Resolução ng 5.130, de 4 de maio de
1993, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 3g - . .
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, a fração
igual ou superior a 15 (quinze) dias de efetivo exercício
será havida como mês integral.".
Art. 10 - O disposto nesta resolução aplica-se ao servidor
inativo da Secretaria da Assembléia Legislativa.
Art. 11 - Esta resolução será regulamentada, no que couber.
pela Mesa da Assembléia.
Art. 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de maio de 1993
Roberto Amaral, Presidente - tbrahim Jacob, Relator - Jorge

Eduardo - Péricles Ferrelra.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

3779 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 11/5/93 pela

Deputada Maria José Hauei$en
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores presentes nas galerias, estamos aqui
para lamentar fatos ocorridos recentemente e lembrar que a
Assembléia Legislativa faz parte desses fatos lamentáveis
Pensei que estivéssemos vivendo uma nova era, que o
autoritarismo, as decisões unilaterais tinham acabado e que
aquele acordo de subserviência também havia terminado.
Quando esta Casa planejou as audiências públicas, fiquei
entusiasmada, tive esperança, acreditei na descentralização
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anos de serviço, ganhando dois milhões e pouco, e outro, com
25 anos de serviço, ganhando três milhões e pouco por mês,
constando no contracheque todos os penduricalhos, como
qüinqüênios e biênios. E isso que consideramos desrespeito.
Mas a audiência pública de Teófilo Otõni aconteceu, e nos
alegrou ver pessoas simples fazerem suas declarações,
defenderam seus posicionamentos e ocuparam o microfone para
falar da esperança de conseguirem o que desejam receber. E
ainda estava no Vale do Mucuri, acompanhando a Caravana da
Cidadania, quando soube que as audiências públicas tinham
sido canceladas.
Os senhores apresentaram uma desculpa, mas desculpem-me,
muito fajuta: a de que todos os Deputados tinham que fazer
um plantão, esperando o novo projeto do Governo e que, a
qualquer hora, eles poderiam ser chamados. Passaram a sexta,
o sábado, o domingo, a segunda, e nada aconteceu.
Sabemos que foi uma desculpa, mas o povo não a aceita e não
acredita nela. E uma pena que a Assembléia Legislativa tenha
gasto tanto dinheiro com propaganda e articulação, e,
depois, as audiências não tenham acontecido. E uma pena,
porque o povo cria expectativa, esperança, acredita na
mudança, acredita numa democracia participativa, e vê,
depois, frustrada essa esperança, como a sua vontade de
fazer reivindicações e declarações.
Quero registrar, com pesar, que estamos vendo que a época
do autoritarismo está voltando, que a época daqueles que têm
o poder político nas mãos está chegando novamente. Mas, de
uma coisa todos nós precisamos estar certos e cientes: o
processo de libertação demora para começar, mas, quando
começa, quando a libertação é detonada, não há retorno. As
pessoas que experimentam a sensação de mudança e de uma vida
nova, de uma democracia participativa não aceitam mais
ficar sob o domínio dos coronéis.
Também lamentamos, que toda vez que o povo se organiza e se
manifesta, alguns alegam que a culpa é do PT. Acreditamos
que eles sabem muito bem que não é o PT que dirige a
manifestação popular; ele é apenas bode expiatório.
Por fim, lamentamos, mais uma vez, o cancelamento das
audiências públicas e nos alegramos em saber que o povo se
organiza e começa a discutir seus direitos, lutando pela
liberdade, e essa opção não tem retorno. Muito obrigada.

34 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 11/5/93 pela

Deputada Maria Olivia
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, senhores, senhoras, profissionais da
imprensa, mães que me ouvem, eu não poderia deixar passar,
sem o registro feminino, a data importante que se comemorou
domingo, dia O de maio, que foi o Dia das Mães. Dia que tem
uma importância e um significado muito maiores do que o que
o comércio tenta lhe atribuir.
E tempo de paz, dia de ternura, época de encontro. Porque
mãe é tudo isso e muito mais: é amor; é compreensão; é
carinho; é amizade; é aconchego, é guia e luz.
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Com estas minhas palavras, quero homenagear especialmente a
mãe discriminada, a mãe doente, a mãe pobre. Homenageio a
mãe que não recebeu o presente da visita do filho.
Homenageio a mãe solteira, que não tem com quem dividir a
responsabilidade da criação dos filhos.
Presto minha homenagem à mãe abandonada, que, sozinha, com

garra se divide na tarefa de criar, de educar e de sustentar
OS filhos.
Quero lembrar nesta minha homenagem da mãe prisioneira, da
mãe discriminada pela sua cor, pela doença, pela condição
financeira, pelo fato de ser mulher.
Uma outra data se junta a esta: o dia 13 de maio. O dia da
libertação, quando tantas mães viram, finalmente, seus
filhos livres do jugo da escravidão. Quando elas próprias se
tornaram livres, apesar de todas as dificuldades encontradas
em decorrência dessa liberdade.
Também neste dia, há 76 anos, aparecia aos pastores a

Virgem de Fátima, a mãe peregrina, que trouxe a mensagem da
conversão e da penitência. Maria, mãe do belo amor, porque
mãe de Deus.
Maio, parece, foi feito para as mães, pois lembra
libertação, lembra conversão, lembra reconciliação e
reencontro. Porque mãe é assim. No seu coração cabe toda a
ternura do mundo.
Mãe, que é colo para o consolo. Mãe, que é lenitivo para a
lágrima. Mãe, que é abrigo nas incertezas. Mãe, que é
conselho nos descaminhos. Mãe, que é, acima de tudo: amor
e doação. Porque mãe é assim

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 11/5/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, demais presentes, tivemos a oportunidade,
neste fim de semana, de participar da Caravana da Cidadania,
do Presidente do PT, Luis Ináclo Lula da Silva, caravana
essa que percorre o itinerário que ele fez, desde a sua
partida de Garanhuns até São Paulo. Como Deputado do P58,
agradeço a solidariedade com que fui acolhido pela caravana
do Lula. Evidentemente, isso não me causou surpresa, porque,
antes de ir para Garanhuns, ele passou em Recife, pela casa
do Presidente do nosso partido, Dr. Miguel Arraes, pessoa
que apoiou e aplaudiu a iniciativa.
Á caravana foi muito interessante, principalmente na parte
do roteiro de que participei, o qual incluía Governador
Valadares. Cidade essa hoje sangrada pela exportação do que
temos de mais precioso neste País, que é a nossa gente. O
nosso povo está sendo exportado para os Estados Unidos, para
lá fazer os trabalhos que são indignos para os americanos.
Governador Valadares é uma cidade marcada pela presença do
latifúndio, dos dólares americanos e de um clientelismo
político talvez impar no nosso Estado, e, infelizmente, não
único. Um dos nossos ex-colegas, como Prefeito da cidade,
vem cometendo absurdos atrás de absurdos, depois de ter
realizado uma campanha eleitoral manipulativa, usando da
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miséria do povo para ganhar as urnas. Lá tivemos um ato
público, em que os companheiros do Lula puderam criticar a
situação de miséria e ver, também, na periferia, aquilo que
é fruto da expansão do latifúndio e da falta de uma política
agrícola para o Brasil.
Depois, passamos por Inhapim, onde já começa uma outra
realidade, que é a da decadência do café, realidade essa que
vai acompanhar todo o trajeto: Inhapim, Caratinga, Manhuaçu
e Muriaé, municipios que já tiveram dias de glória na
economia nacional e que hoje estão participando dessa triste
realidade econômico-financeira do Brasil. Para que os se-
nhores possam ter uma idéia, em 1985, 77 sacas de café eram
suficientes para se comprar um caminhão F-4000. Hoje, são
necessárias mil sacas de café para se comprar o mesmo
caminhão. Essa é a realidade da região, em que pese à
existência de verdadeiras fortunas ligadas aos que exploram
os pequenos produtores e trabalhadores rurais.
Foi muito bom o Lula ter visto isso com os próprios olhos.

Tivemos a oportunidade de apresentar a ele, em rápida visita
que ele fez à sede do Movimento da Boa Nova, um projeto que
está tramitando nesta Casa e que é de nossa autoria sobre a
criação do Fundo Estadual do Trabalho. Acreditamos que esse
projeto será mais uma idéia para enriquecer a luta de todas
as pessoas de boa vontade que vivem no Brasil, e, principal-
mente, a dos integrantes da já prevista "Frente Brasil
Popular", que poderão usá-lo para combater esse grave pro-
blema brasileiro que é a fome.
Em Muriaê também o Lula teve a oportunidade de conhecer

duas experiências dos trabalhadores rurais e de pequenos
proprietários da região. Uma diz respeito à área de produção
de sementes de milho para plantio. Esse trabalho é feito por
eles a duras penas, por meio de um "pool" de 12 sindicatos
da região. Agora, eles já estão conseguindo produzir se-
mentes para o plantio, o que livra os pequenos produtores e
meeiros das mãos das multinacionais que monopolizam o
mercado de sementes em nosso Pais. Ele também teve a
oportunidade de conhecer o projeto de piscicultura
desenvolvido por vários pequenos produtores rurais. Eles se
inspiram em uma experiência inovadora do Dr. Paulo Braz, que
iniciou esse tipo de trabalho no Município de Miradouro, e
hoje se expandiu por toda a região, dando alento aos
trabalhadores e, até, uma certa esperança para essas pessoas
sairem da situação de miséria e de fome em que se encontram.
Mas, evidentemente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não só
de glória é a vida dos políticos. Tive a oportunidade de
receber em minhas próprias mãos uma nota assinada por 12
militantes do PT dos Municípios de Manhumirim, Manhuaçu,
Caratinga e Durandê. Eles estão criticando, a meu ver, com
excesso de rispidez, as divergências que ocorreram entre mim
e o PT. Nessa nota eles criticam a mim e ao companheiro
Reinaldo Lima Evidentemente, não tenho procuração para vir
a essa tribuna defendê-lo E, certamente, ele saberá fazê-lo
na hora oportuna. Mas, quanto ao meu caso, eu gostaria
apenas de lembrar aos militantes do Partido dos
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Trabalhadores que nós somos eleitos pela "Frente Minas
Popular". E em nosso Diploma de Deputado constam as siglas
PT. PSB , PC do 8 e PCB. D triste episódio relacionado ás
divergências entre o meu trabalho e o do PT, em meu mandato,
infelizmente, levou-me á ruptura com ele. Tive, entretanto,
o cuidado de permanecer na "Frente Minas Popular".
Inclusive, fui muito bem acolhido pelos companheiros do
Partido Socialista Brasileiro. Eles comungaram comigo as
criticas positivas que fazemos a respeito de certas
intransigências e indelicadezas cometidas por militantes do
Partido dos Trabalhadores.
Sei que o espirito com que o Lula e vários dirigentes do PT

estão empreendendo sua caminhada pelo Brasil rumo ao ano de
1994 é um espírito de Frente de Aliança Democrática. A nosso
ver uma nota dessas não contribui em nada para a formação
dessa frente de que tanto o nosso Brasil necessita. Sempre
gosto de citar desta tribuna o João Pinheiro, que dizia: "E
tempo de abandonarmos uma certa mesquinhez partidária e
apontarmos para ,um objetivo maior que é a construção de uma
sociedade mais justa e fraterna, onde os partidos políticos
são um meio e não um fim em si mesmos".
Estamos preocupados com a construção da justiça social, com
a erradicação da miséria, da fome e da corrupção em nosso
Pais. Os partidos políticos de esquerda são o instrumento
para conseguirmos essa mudança, enquanto que os partidos
políticos de direita barram tais mudanças.
Lamento que as pessoas que assinaram essa nota sequer
tiveram a delicadeza de perguntar ao Deputado Raul Messias
por que ele havia saído do Partido dos Trabalhadores. Muito
obrigado.

3774 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 11/5/93 pelo

Deputado Amilcar Padovani
O Deputado Amilcar Padovani - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, antes de mais nada, queria deixar aqui a nossa
saudação a todas as mães deste Pais, cuja data foi
comemorada dia 9 próximo passado, por aqueles que ainda têm
a glória e a felicidade de terem sua mãe viva, o que,
infelizmente, não ocorre com este que ocupa a tribuna neste
instante, com os olhos já marejados, porque, por mais idade
que se tenha, nenhum conselho supre o da nossa mãe. Gostaria
de citar um pensamento que li: "Maior que a glória de ser
rainha é a glória de ser mãe. Sentar num trono enobrece; ter
um filho ao colo sublima".
V. Exas. podem estar observando e sentindo o tom do nosso
discurso, da nossa fala. Mas esse tom, que pode ter sido, de
inicio, ameno, não continuará assim. Neste instante, para
que não me acusem, chamaria a atenção, em especial da
ilustre Bancada do PT, para uma das maiores ofensas que já
vi um homem fazer á figura do Presidente da República.
Essa ofensa partiu do operário-empresário, do andarilho que

busca a Presidência da República, que não mede esforços nem
sacrifícios e ofende a quem quer que seja, inclusive a mãe
do digno e honrado Presidente da República, a saudosa D.
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Itália, que tivemos a honra e o prazer de conhecer e que era
figura das mais bondosas, respeitadas e queridas de Juiz de
Fora.
E não é somente o Amilcar Padovani que está revoltado com

esse procedimento, pois também o estão as famílias mineiras
e brasileiras. Tanto é verdade que vou ler para os senhores
a coluna "Em Dia com a Política", do respeitável e
respeitado jornal "Estado de Minas, cujo titulo é:
"Çampanha de Baixo Nível".
E preciso que, antes de mais nada, o político se faça
respeitar para ser respeitado. E preciso que eu respeite o
direito alheio para que o meu venha a ser rspeitado. Pouco
me importa que o empresário-operário ou o operário-
empresário, na sua caminhada, use os métodos que quiser. "Le
style, c'est l'homme - o estilo é o homem". Cada um deve
usar seus métodos, mas tudo dentro da dignidade, dos padrões
do respeito, da decência e do amor à família.
Quando eu disse que chamaria a atenção da Bancada do PT,
foi porque eu respeito a cada um de seus membros, e não
quero ser mal interpretado em minhas palavras. Mas submeto-
me a qualquer debate, porque a contumélia do Sr. Lula
acontece de quando em quando. Ele sobrevive disso. Quanto
pior, melhor. Isso é o que interessa a ele. Então, vou ler a
nota: ( Lê:)

"Campanha de baixo nível*
Este negócio de colocar a mãe no meio não fica bem em

qualquer situação. Muito menos quando é um candidato ao
Palácio do Planalto que ataca a mãe do presidente da
República. Não faz muito tempo, teve outro candidato que
gostava de xingar a mãe dos adversários. A estratégia até
que deu certo, mas nem tanto. Ele não conseguiu terminar seu
mandato. Agora, já não bastasse a campanha fora de hora, os
palanques voltam a registrar ataques do mesmo baixo nível. O
brasileiro não merece isso. Antes de partir para esta
estratégia eleitoral, os candidatos deviam era cuidar de
preparar seus programas de governo, de atuar patrioticamente
em busca de alternativas para a crise, que não pode esperar,
de tão grave, por sua posse. Precisavam mesmo era colocar a
mão na consciência e ver o que está acontecendo em volta-
0 candidato do PT ã Presidência da República, Luis Inácio
Lula da Silva, não poderia ter escolhido cenário melhor para
descer o nível de sua campanha. Sua Caravana da Cidadania",
que mais assemelha-se a um palanque eleitoral mambembe. tem
percorrido algumas das regiões mais pobres do Pais. Tem
passado por lugares onde a fome salta aos olhos. Em vez de
xingar a mãe do presidente Itamar, de distribuir comida no
dia que passa, esquecendo a fome que fica, a caravana
deveria é estar realizando um diagnóstico sério da situação.
E, se fazem e não divulgam, deveriam perceber que uma
solução para uma situação de tamanha gravidade não pode
esperar até janeiro de 1995, que seria quando Lula tomaria
posse, se ganhasse a eleição do ano que vem.
E difícil acreditar que um candidato esteja disposto a

construir no governo, quando destrói as tradições do lugar
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onde pisa na campanha. É terrível lembrar que foi em solo
mineiro, terra do presidente da República, lugar de
veneração ao espirito familiar, que Lula escolheu para
assumir a mais rasteira das estratégias eleitorais. Ao
xingar a mãe do presidente Itamar, o candidato do PT ofendeu
cada mineiro, cada brasileiro que tem mãe."

- Publicado de acordo com o texto original.)
Este, senhores e senhoras, é um artigo sério, um artigo
profundo, de um jornal conceituado e respeitado, o maior
jornal dos mineiros, o "Estado de Minas'.
O Deputado Wellington de Castro - Ilustre Deputado Amilcar
Padovani , o senhor me concederia um aparte?
O Deputado Amilcar Padovani - No momento, lamentavelmente,

o Regimento o impede.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A Presidência
informa ao ilustre Deputado que, no momento, não é permitido
aparte.
O Deputado Amilcar Padovani - Depois quero ouvir V. Exa.
ilustre Deputado Wellington de Castro, meu amigo particular.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, o melhor colar que uma mãe
pode ter ao redor de seu pescoço são os braços de seu filho.
Calculo a raiva - raiva não, porque ele não é homem disso,
mas a insatisfação que, neste instante, estará dominando o
ilustre Presidente da República, Itamar Franco. Calculo como
estarão, neste instante, as mães mineiras e as mães
brasileiras, ao saberem que todas elas foram atingidas,
porque se atingiu a figura saudosa da mãe do nosso
Presidente da República e, conseqüentemente ...
Terminando minhas palavras, Sr. Presidente e Srs
Deputados, não quero fazer nenhum reparo á candidatura do
cidadão do PT. Quero manter por ele o respeito que merecem
todos os homens que tentam ocupar cargos de destaque na vida
pública nacional. Mas ele tem a obrigação de respeitar as
autoridades do Pais. Ele não é o dono da verdade nem o
salvador da pátria e não pode sair por aí ofendendo a quem
quer que seja, na tentativa vã de conseguir apoio. Talvez,
assim, possa conseguir apoio de pessoas que não têm caráter,
de pessoas do seu naipe, do seu circulo, que não têm
dignidade e que não sabem o que é ser filho.
Sr. Presidente, é lamentável que, num Pais como o nosso,
num momento em que deveríamos nos dar as mãos para tentar
salvar nossa Pátria da situação de descalabro em que se
encontra, um dos mais fortes candidatos à Presidência da
República desça tão baixo. Fica aqui o nosso repúdio, o
nosso protesto e a nossa repulsa. Não concordamos, não por-
que Itamar seja de Juiz de Fora, mas porque conhecemos sua
genitora, como conhecemos as pessoas deste Estado que ocupam
cargos públicos. Mesmo se não conhecêssemos, não concor-
daríamos, pois é obrigatório que as pessoas sejam
respeitadas Mesmo os mais humildes têm o direito de serem
respeitados
Sr. Presidente, Srs Deputados, ao terminar as minhas
palavras, resta apenas enaltecer o artigo do jornal "Estado
de Minas" e lamentar o procedimento vil, torpe, deselegante
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e até mesmo desumano do Sr. Lula, candidato do PT. Quero
dizer a todos os senhores que Minas Gerais se sente muito
triste, e que temos que tributar ao Presidente Itamar
Franco, nesta hora, nossa solidariedade, nosso apoio e nosso
carinho. Não quero entrar no aspecto político-eleitoral e
dizer se Lula é bom ou ruim. Isto já foi dito, e teremos
outras oportunidades para dizê-lo. Mas ele tem de saber que
um homem, para ser respeitado, acima de tudo, tem de se
fazer respeitar. Não é ofendedo a dignidade alheia, não é
usando como armas principais a injúria, a difamação e a
calúnia que ele conseguirá um dia ocupar a cadeira que tanto
almeja Sr. Presidente, já diziam os latinos: "Stultorum
infinitus numerum est (o número dos tolos é infinito)". Pode
até acontecer, o que será, para nós, brasileiros, o pior
Muito obrigado. 

3a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado Tarcisio Henriques
O Deputado Tarctslo Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostaria de aproveitar a oportunidade para
corroborar as palavras do ilustre Deputado Amilcar Padovani
e pedir a ele que aceite a minha solidariedade, ao mesmo
tempo em que reafirmamos a idéia de que há males que vêm
para bem. Tenho a impressão de que a gente vai ficar livre
de um outro farsante, mais depressa do que esperávamos.
Ainda outro dia o Brasil se deixava iludir por uma
candidatura que não conciliava os interesses do povo
brasileiro. Seu adversário, muito mais depressa do que
esperávamos, se desnuda perante a Nação com um palavreado e
uma postura que, evidentemente, não podem conduzi-]o á
Presidência da República, como é o desejo do seu partido,
dos seus admiradores, dos seus asseclas e de seus capachos,
para usarmos as mesmas palavras com que nos brindou o
Comando de Greve.
Ainda tentando explicar os jornais de hoje, está dito que
ele usara um vocabulário corno se estivesse em sua própria
casa, falando a seus filhos. Se é esse o vocabulário do
candidato à Presidência da República, evidentemente estamos
muito mal.
Gostaria de registrar, Sr. Presidente, que estamos cansados
de ouvir da Bancada do Deputado Antônio Carlos Pereira
impropérios que são, inclusive, um atentado contra a própria
dignidade. Não compactuamos com essa atitude. Já estamos
cansados de tanta farsa e de tanta mentira e o que queremos,
agora, é a exaltação da dignidade e da decência.

377g REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Quero que a Mesa cumpra

o Regimento e não lhe dê a palavra neste momento. Só isso.
Fiquei ouvindo, tranqüilamente, o Deputado Amilcar Padovani
desenvolver seus impropérios. Continuo, cautelosamente,
ouvindo, também, os seus impropérios. A Presidência já havia
informado que, nesse período, não há questão de ordem.
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REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado Wellington de Castro
O Deputado Wellington de Castro - Apenas um esclarecimento,

Sr. Presidente. Quando o Ilustre Deputado Amilcar Padovani
fazia uso da tribuna, eu ia apresentar uma questão de ordem,
e V. Exa. , conduzindo os trabalhos, relembrava que não havia
possibilidade de se acatá-la. Respeitamos, naquela
oportunidade, o Regimento Interno. Aproveitamos, então, a
oportunidade para apresentar uma questão de ordem. Já era de
se esperar, ilustre companheiro Padovani que, no momento em
que V. Exa. assumisse aquela tribuna para defender, acima de
tudo, o respeito á família e á dignidade, alguém aqui iria
se levantar para poder contradizer as palavras de V. Exa.
Dai a razão de este Deputado ter solicitado, naquela
oportunidade, um aparte e estar, neste exato momento, levan-
tando uma questão de ordem. A razão dessa questão de ordem
não é outra senão a de esclarecer á Mesa, ao Plenário e,
acima de tudo, a V. Exa. que a maioria deste Parlamento é
solidário com V. Exa. pelo brilhante discurso que fez com
relação ao desrespeito do Presidente do PT, Lula, á mãe
brasileira. Se hoje, S. Exa. o Presidente Itamar Franco,
representa o povo brasileiro, sua genitora representa a mãe
brasileira. A falta de respeito foi maior ainda por não
estar presente a mãe do Presidente.
V. Exa. não me causa surpresa. E um dos parlamentares a

quem aprendemos a admirar; um parlamentar digno de elogios e
de respeito nesta Casa. Convivemos com o ilustre Deputado
Amilcar Padovani e conhecemos sua lealdade, seu respeito e,
acima de tudo, sua dignidade.
o que V. Exa. fez, hoje, desta tribuna, foi uma tentativa
de defender a família brasileira, uma vez que logo apôs o
Dia das Mães, a mãe brasileira é alvejada de maneira torpe.
Deputado Amilcar Padovani, quero dizer que este Deputado

está solidário com V. Exa. e quer parabenizá-lo por ter
levantado essa questão. Se não existe respeito para com a
pessoa da mãe do Presidente da República, já falecida,
certamente não haverá respeito para com ninguém, neste Pais.
Muito obrigado

REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Não pretendia me valer

de uma artimanha regimental para me pronunciar. Inclusive,
aguardava, pacientemente, a hora de fazê-lo.
Não vim a esta tribuna para fazer a defesa de Lula, mesmo

porque ele já a fez, reconhecendo seu erro, publicamente.
Venho, aqui, falar sobre o cinismo e a hipocrisia, embora

não me pareça ser essa a melhor forma de esta Assembléia, no
mês de maio, prestar homenagem ás mães mineiras e
brasileiras. Talvez, uma conduta um pouco mais séria poderia
ser melhor. Aqui, ouvimos coisas estarrecedoras. O Deputado
Tarcisio Henriques nos chama de asseclas .e capachos de
Lula; o Deputado Amilcar Padovani fala em caráter, respeito
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e dignidade, como se essa fosse prática corriqueira nesta
Assembléia Legislativa. Em vez de ficarmos discutindo
eventuais impropérios de Lula, com os quais ele próprio não
concorda, que tal se aqui viéssemos debater a fome? Que tal
debatermos a miséria, que vários dos senhores representam?
Que tal se viéssemos, aqui, argumentar, não sobre a campanha
de Lula, mas, sim, sobre os problemas brasileiros?
Eu passei em sua região, Deputado Wilson Pires! O que vi lá
não é das coisas mais agradáveis de se ver. Passei em
regiões onde Lula tem passado, onde vários dos senhores,
aqui presentes, alimentam-se de votos. E a cultura da
miséria, da ignorância, do analfabetismo. E aquela fonte
permanente que faz com que os miseráveis mandem para
representá-los aqueles que trabalham contra eles.
Seria interessante que aqui fizéssemos um debate sério.
Ouvi, com paciência, o Deputado Amilcar Padovani, o
Deputado Tarcisio Henriques e a questão de ordem do Deputado
Wellington de Castro.
Só peço um pouquinho mais de paciência. O que quero
argumentar é que a fome e a miséria em que vivemos, hoje, no
Brasil, não começou agora. Na verdade, remonta ás origens
deste Pais. Contraditoriamente, quem vem aqui se indignar
contra os pretensos palavrões, os mesmos palavrões que a
maioria dos senhores pronunciam no cafezinho, são as mesmas
categorias a que a maioria dos senhores se referem,
inclusive, ao seu Governador, na informalidade, na conversa
amena, no tapinha nas costas.
Já estou concluindo, Sr. Presidente. O que temos que dizer

com clareza é que essa miséria de 500 anos tem responsáveis.
E os responsáveis não somos nós do PT; os responsáveis não
são as organizações sindicais. Os responsáveis são aqueles
que, saem gerações, entram gerações, estiveram à frente do
Poder neste Estado e neste Pais. A , maioria dos senhores
representa, aqui, esses responsáveis. E isso que os senhores
têm de assumir.E sobre isso que temos de debater. E em torno
disso que temos que nos debruçar, mas, acima de tudo, com a
convicção de que problemas dessa natureza exigem soluções
agora. O Lula está debatendo essas soluções. O nosso partido
tem tentado debater essas soluções. Infelizmente, não é
isso que estamos vendo por parte dos senhores.

3a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado Wilson Pires
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Deputado Antônio Carlos Pereira citou minha região. Gostaria
de dizer ao ilustre Deputado que só agora ele foi lá ver
essas desigualdades regionais. O seu partido, o Partido dos
Trabalhadores, usa a miséria do povo para fazer política.
Temos que usar de sinceridade, Sr. Deputado, para que possa-
mos mostrar aos governantes a necessidade de se diminuírem
essas desigualdades regionais. Não devemos fazer campanha
eleitoral usando essas desigualdades como o Sr. Lula vem fa-
zendo agora. Quero dizer a VExa, que o PT tem usado essa
política. Sei disso porque vivo naquela região, trabalhando
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lá há muitos anos. 80% do meu trabalho é gratuito, e a
Deputada Maria José Haueisen, do PT, é testemunha disso.
Quero dizer a VExa que um candidato á Presidência da
República que usa termos dessa natureza para se referir ao
primeiro mandatário desta nação não merece o nosso respeito.
Não queremos a indústria da miséria. Queremos oportunidades
iguais para demonstrar quão altaneiro é aquele povo.
Precisamos resgatar a seriedade e a dignidade daquela
região.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 11/5/93 pelo

Deputado João Batista
O Deputado João Batista - Sr. Presidente, gostaria de saber
se posso conceder um minuto ao nobre Deputado que me
solicitou um aparte-
0 Sr. Presidente - Informo ao nobre Deputado que não são

permitidos apartes, nesta fase.
O Deputado João Batista - Serei breve. Sr. Presidente.

Quero me ater a um dos pontos do pronunciamento do Deputado
Antônio Carlos Pereira. Muita gente está se escorando no
cinismo e na hipocrisia para justificar uma insensatez do
candidato do PT. Curiosamente, DeputadoAntônio Carlos
Pereira, o cinismo e a hipocrisia têm sidã uma constante do
PT nesta Casa. Nós somos testemunhas disso, porque, várias e
várias vezes, aqui fomos agredidos pelos Deputados do PT.
Recentemente, o Deputado Antônio Fuzatto, por ocasião da
votação do projeto de aumento dos salários dos servidores
públicos, com as galerias cheias e com alguns presentes
devidamente orquestrados pelo PT, dizia que os Deputados que
estavam votando com o projeto do Governador eram 'miquinhos
amestrados". Então, gostaria de colocar esses termos exatos
do Deputado Antônio Fuzatto, até recentemente, Líder da
Bancada.
O Deputado Tarcísio Henriques colocou que alguns capachos

do PT estariam, realmente, se conduzindo de forma negativa,
o que assustou o Deputado Antônio Carlos Pereira. Eu também
acho que o termo empregado é ofensivo e agressivo, mas são
esses termos que o PT tem utilizado contra os Deputados que,
na visão desse partido, têm votado contra os servidores.
Queria fazer essas ponderações para que a Bancada do PT
repensasse um pouco o comportamento dos seus Deputados,
possibilitando a convivência saudável com seus demais
companheiros.
Sem essa de dizer que nós estamos participando de um
processo, e que nós próprios somos os fabricantes desse
processo de miserabilidade em que o Pais vive, porque nós.
Deputados aqui apontados pelos companheiros do PT, somos,
também, detentores de voto e buscamos esse voto da mesma
forma que eles. Obviamente que as estratégias empregadas
são diferentes, pois cada um procura a melhor forma de obtê-
los. Mas, referir-se á caravana do Sr. Lula como tendo por
objetivo detectar o problema da fome é, no mínimo, uma
hipocrisia, porque esse problema não será resolvido por
Lula, assim como Erundina também não o resolveu em São



635

Paulo, e como não foi resolvido nas demais Prefeituras do
PT.
É hipocrisia dizer que Lula está detectando a fome- Para se
saber que o Pais é miserável em determinadas regiões não é
preciso ir em caravana de mais de US$50.000,00, hospedar-se
em hotéis de cinco estrelas, com uma tropa de mais de 30
elementos. E muito fácil discutir a fome dos outros com a
barriga cheia.
Ora, meus amigos, está na hora de acabarmos com a
hipocrisia e o cinismo, mas, também, está na hora de nós nos
respeitarmos nesta Casa- E eu acredito que o pronunciamento
do Sr. Luis Inácio Lula da Silva, ao xingar a progenitora,
já falecida, do Presidente Itamar Franco, é uma demonstração
clara e inequívoca de que ele não está preparado para
exercer a Presidência da República. António Carlos Pereira
disse que ele já tentou se explicar, mas, apenas, tentou
justificar o injustificável. Pode explicar-se por 100 anos,
mas não irá convencer, pois é muito fácil dar primeiro um
tapa na cara e depois pedir desculpas. 0 Sr. Luis Inácio
Lula da Silva demonstrou apenas o seu estado de descontrole
emocional e estamos cansados de descontrolados emocionais
governando este País.
Não podemos também permitir que o Sr. Luís Inácio Lula da

Silva, pretenso candidato à Presidência da República, venha
se utilizar da miséria, da fome, das desigualdades sociais
deste Pais para fazer a sua demagogia eleitoreira. E sem
essa de dizer que ele está detectando a fome. Estamos
cansados de saber que o palanque do PT nunca foi desmontado.
O PT iniciou a campanha sucessória em Minas Gerais, tão logo
perdeu a eleição e iniciou a campanha de sucessão presiden-
cial, tão logo perdeu a eleição para o Sr. Fernando Collor
de Melo. Essa é a grande verdade: o PT precisa sair de cima
do caminhão e partir para tomar conhecimento das reais
dificuldades que o Pais enfrenta.
Nós temos de fortalecer o Governo, sim, como temos de

criticá-lo e alertá-lo, mas temos, também, logicamente, de
tentar resolver as questões, dentro de um clima de respeito
e, por que não, de cooperação, neste País.

377g REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado José Renato
D Deputado José Renato - Sr. Presidente, gostaria de
associar-me aos oradores que me precederam, como os
Deputados Amilcar Padovani e Tarcísio Henriques. Seguindo a
linha de raciocínio do Deputado João Batista, dirijo-me
especificamente ao Deputado Antônio Carlos Pereira.
D Deputado do PT disse que o Deputado Tarcísio Henriques
empregou uma expressão cínica, bem como utilizou-se de
hipocrisia, mas o que temos visto no Plenário, nesta Casa, é
exatamente o procedimento rasteiro do PT.
Outro dia, o Deputado Raul Messias teve a coragem de tratar

o Deputado José Bonifácio de maneira maliciosa e enganosa. O
PT está por trás desse movimento de greve de funcionalismo,
sim, agitando o interior, tratando-nos como traidores,
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caminhando sorrateiramente sobre essas questões, levando-as
para o campo pessoal. Isso não admitimos nem admitiremos
jamais.
Toda agressão pessoal todo comportamento , antiético e
imoral do PT nesta Casa, não será admitido. E um absurdo -o
que o Lula fez nos palcos de Jequitinhonha, agredindo a mãe
do Presidente da República e, mais ainda, agredindo a mãe
mineira. Muito obrigado.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado Milton Salles
O Deputado Milton Salles - Sr. Presidente, ouvimos,

atentamente, todos os pronunciamentos dos companheiros nesta
tarde. Tivemos, também, a oportunidade de acompanhar, por
meio dos jornais de maior circulação no Pais, o noticiário
sobre essa ação , vamos dizer, infeliz do candidato à
Presidência da República pelo PT - Lula . Não há como tapar
o sol com a peneira. Os próprios companheiros de Lula, como
Suplicy e alguns Deputados Federais, puxaram a orelha do
candidato, vamos assim dizer, para que ele fizesse a sua
retratação perante a autoridade maior do Pais, que é o
Presidente da República - que, por infelicidade, perdeu a
mãe há poucos meses. Portanto, da mesma maneira que os
companheiros de Lula não apoiaram publicamente o seu
comportamento, ou melhor, censuraram o seu ato infeliz, nós
também, como Líder do PFL nesta Casa, gostaríamos de re-
gistrar a nossa insatisfação com essa ação nociva e
desrespeitosa para com o Presidente da República.
Digo mais: se, amanhã, Lula for Presidente da República,

evidentemente não irá tolerar uma ação desse tipo contra a
figura maior da Nação.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado Glycon Terra Pinto
O Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente, gostaria
de deixar registrado o meu protesto, fazendo coro com os
demais Deputados que me antecederam. Quero registrar que,
segundo minha compreensão - que é muito pobre, mas é a que
tenho -, é muito triste lutar por uma causa de uma maneira
falsa. É ridículo que o Sr. Lula fale em pobreza tendo uma
filha estudando em Paris, viajando ele pelo mundo e fumando
charuto importado de Havana.
O partido defendeu o funcionalismo público, mas sei que a
verdadeira defesa foi feita por esta Assembléia, porque o
Governador fez uma proposta de aumento de vencimentos para
os meses de fevereiro e março e de complementação do aumento
em abril. Se a Assembléia não aprovasse aquela proposta,
teria sido um caos.
Tenho muita consciência, quanto à parte que me toca e à
presença de Deus, que sabe ler o coração da gente, de que
aprovei o aumento do funcionalismo, acreditando que, em
março, votaria a mensagem que o Governador enviou à
Assembléia. Como a inflação é muito grande, em abril, seria
pleiteado um novo aumento, sobre o aumento dado.
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Agora, o que faz o PT? Coloca nossos retratos na rua. Mas
não me importo, porque Jesus disse: "Nossos nomes na boca
dos cães é muito natural". Mas devemos ficar muito
tranqüilos, porque temos um nome novo, dado por Ele, o qual
só Ele conhece. Não há perigo de cão nenhum alcançá-lo.
Isso, para mim, é cinismo, hipocrisia absolutamente
flagrante. Não posso admitir que filhos de famílias
brasileiras, os quais freqüentam escolas públicas, de
repente, fiquem sem aula por dois meses. E por causa de quê?
Por causa de uma má orientação dada por líderes que vivem
da desgraça alheia. Não posso admitir isso. Realmente, isso
dói muito. E devo dizer que tenho autoridade moral para
falar, porque sustento, por mês, mais de 200 famílias, por
meio da minha igreja.
E mais: uma vez, um doente, um acidentado procurou um
determinado hospital de Selo Horizonte, O nosso amigo
Deputado Antônio Fuzatto disse-me que havia uma conta para
pagar, e eu, então, me dispus a pagar, do meu próprio bolso,
10% do valor da conta do hospital e sugeri que cada Deputado
do PT fizesse o mesmo. Ai, acabou. Eu nem sei quem é aquela
pessoa. Não pensem os senhores que estou mostrando quem está
agindo de maneira egoísta ou quem está agindo de maneira
altruísta. Não é isso. Estou agindo de uma maneira normal,
com pessoas que acham que estão lidando com pessoas de bem.
Agora, chega de escarnecer, chega de zombar, chega de
criticar, chega de falar bobagens sem fundamento.
Há maior cinismo do que esses dados? Um homem que tem uma
filha estudando em Paris: onde ele arranja dinheiro para
isso? Um homem que vive viajando pela Europa: onde ele
arranja dinheiro para isso? Um homem que fuma charuto
importado. Esse é o Lula, o famoso Lula, defensor dos
pobres.
Meus amigos, meus nobres colegas, é lamentável que isso
tenha de acontecer exatamente numa Assembléia onde há alguém
que sabe pensar. Muito obrigado-

377a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Lamento que o pessoal esteja
fazendo tempestade em copo de água. Agora, vão ficar o tempo
todo chorando por essa questão do Lula. Já foi falado, já
foi explicado, e isso vira história, porque o pessoal, aqui,
não tem história para contar. Então, vão ficar com essa
história por muito tempo, enchendo a paciência dos outros.
Eu queria apresentar uma questão de ordem: gostaria que o
Presidente ou o Líder do Governo me esclarecesse sobre a
questão da volta às aulas, porque há pais que aqui se
encontram, querendo ouvir uma noticia relativa ao término da
greve; estão querendo saber quando o Governador vai
apresentar uma proposta decente para o funcionalismo. Isso é
que é fazer um debate que está na ordem do dia há mais de 60
dias. São mais de 60 dias de greve, por irresponsabilidade
do Governador Hélio Garcia.
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Depois, a gente até discute a questão do PT e a questão do
Lula. Hoje, o Lula estáem primeiro lugar nas pesquisas, e,
durante dois anos, vai ser essa falação. Esses mesmos
Deputados que falam aqui são os que apoiaram o Collor.
Agora, estão reclamando porque dançaram o tempo todo. Choram
hoje e vão chorar cada vez mais.
Eu queria que o Presidente esclarecesse sobre a gangue do

Hélio Garcia, como se diz, e que o Deputado Romeu Queiroz,
que é Líder do Governo, desse ciência a esta Casa da
situação em que se encontram as negociações com o
funcionalismo. Sei, pelos jornais, porque não sou "miquinho
amestrado' do funcionalismo, de jeito nenhum, nem do sin-
dicato. Não somos capacho de ninguém nem votamos or-
questrados por eles, ao contrário daqueles que votam com o
Sr. Hélio Garcia. Queria que o Presidente explicasse,
porque, oficialmente, não sei das negociações e porque os
alunos e pais dos alunos aqui se encontram para saber. Muito
obrigado.

377a REUNIÃO ORDENARIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, foi
publicado o Decreto no 33.657, do Governador do Estado, que
cria a Comissão Estadual de Combate á Seca no Poligono das
Secas de Minas Gerais e dá outras providências.
Tive informações, pelos jornais, de que a Assembléia também
tem um reprsentante nessa comissão. Também fiquei sabendo
que o representante da Assembléia Legislativa é o Deputado
Roberto Amara]. Portanto, gostaríamos de saber quais foram
os critérios e métodos e quando se deu essa escolha pela
Presidência da Casa.
Aproveitando a oportunidade, encaminho a esta Presidência
um requerimento para que o Diretor-Superintendente do
SUDENDR compareça á reunião conjunta das Comissões de
Fiscalização Financeira e de Agropecuária. Ele deverá
prestar esclarecimentos sobre os recursos da ordem de
Cr$165.000.000.000,00, liberados para fazer frente à seca no
Estado. Encaminho o requerimento e aguardo a definição da
Assembléia.

377A REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Eu gostaria de saber de V.

Exa. , Sr. Presidente, se sexta-feira próxima haverá ou não
audiência pública em Montes claros, pois preciso agendar os
meus compromissos.

377g REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado João Batista
O Deputado João Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
também ouvi o pronunciamento do Deputado Antônio Fuzatto a
respeito de quando terminaria a greve do funcionalismo
público. Ele disse que essa greve preocupa aos pais e aos
alunos. Eu acredito que não é uma preocupação apenas de pais
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e alunos, também deveria ser do Deputado Antônio Fuzatto.
Quando eu disse "também, isso significa que nós também
estamos incluidos. Mas precisamos deixar bem claro para a
platéia presente neste Plenário - e o PT adora falar quando
há platéia - o seguinte: todos nós estamos imbuídos do
espirito de busca de solução. As negociações estão em
andamento, mas nenhum Deputado do PT esteve presente às
reuniões. Por isso, o Deputado Antõnio Fuzatto está mal-
informado. Mas as negociações estão evoluindo, e já há uma
tendência à solução do problema. O comando de greve precisa
ter bom senso para acabar com a greve. Uma vez que as
propostas foram colocadas e as discussões estão em
andamento, certamente que, havendo entendimento, logo
veremos o término dessa greve. Na verdade, a proposta do
Governo já satisfaz à maioria do funcionalismo público. Pedi
a palavra, pela ordem, para evitar que, mais uma vez, as
pessoas das galerias sejam aproveitadas com a finalidade de
demagogia Muito obrigado.

377g REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helênio - Em primeiro lugar, gostaria de
pedir desculpas à platéia que aqui esteve, o tempo todo,
para ouvir uma discussão séria, O Deputado João Batista já
ocupou a tribuna, hoje, três vezes, e depois vem dizer que
somos nós do PT que procuramos fazer jogo para a platéia.
Também gostaria de pedir desculpas pela série de
impropérios que foram ditos neste Plenário hoje. Inclusive,
havia crianças na platéia, as quais já foram embora e devem
ter saído com uma péssima impressão da Assembléia.
Nós pedimos, encarecidamente, que não levem em consideração

o que aqui ouviram, pois tudo foi o resultado de um momento
de muita tensão aqui nesta Casa, e o Deputado João Batista
sabe disso. Aqui, nós nunca praticamos nenhum tipo de
agressão. Quem foi agredido, violentamente, nesta Casa, foi
o próprio Deputado João Batista, por um Deputado do PMDB,
mas não houve nada. Esse 4 o tipo de agressão que nós
repudiamos.
Quando um Deputado fala, em nome de Deus, e logo após diz

que a palavra está na boca dos cães, chamando um ser humano
de cão, isso é também um fato lamentável- Já que estamos
homenageando as mães, vamos homenagear, também, as mães
professoras, que estão sem receber há muito tempo.

377a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, demais
colegas, lamentavelmente, a platéia está vendo o Plenário
vazio, depois do "pinga-fogo", em que um copo de água virou
tempestade.
Entretanto, gostaria de colocar o seguinte: com relação à

greve, os pais dos alunos sabem muito bem de tudo o que se
passou e de tudo o que se passa- Sabem da omissão do Governo
Estadual, que só se dignou a abrir negociações depois de
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quase 60 dias de greve - irresponsavelmente, o Governo não
negociou nem antes nem durante a greve.
A responsabilidade pela falta de aulas está clara no
panfleto que os pais trouxeram para os Deputados, exigindo
deles uma postura, não aquela de dizer que votaram no
projeto do Governo porque, senão, os salários voltariam aos
níveis de dezembro de 1992. Ninguém acredita mais em conto
da carochinha, nem mesmo as crianças que estão aqui. Todos
sabem que eles votaram porque votaram com o Governo, pois,
mesmo que o projeto fosse derrotado, os salários não
voltariam a valer o que valiam em dezembro passado.
Portanto, o PT não participa das negociações, porque trata-
se de negociações entre o Governo do Estado, o comando de
greve e a comissão de negociação. Gostaria, também, de dizer
que somente em função da pressão dos pais, da sociedade, de
Vereadores, de Prefeitos e da própria greve é que as
negociações foram abertas. Assim, lá estão o Governo do
Estado, representado pelos Secretários e pelos Deputados
governistas, e o comando de greve. Nós respeitamos a auto-
nomia do movimento.

377g REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de ordem suscitada em 11/5/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria de falar para os companheiros e companheiras das
galerias, para as crianças, pais e mães presentes, que, como
eu cheguei com um certo atraso, não pude acompanhar, desde o
inicio, o pronunciamento do Deputado Amilcar Padovani.
Entretanto, queria deixar bem claros dois pontos. Primeiro:
ninguém, neste Estado e nesta Casa, está satisfeito com essa
greve, está satisfeito com os salários que ganham os
professores ou satisfeito com alguma coisa em relação á
educação em Minas Gerais. Segundo: nós, aqui nesta Casa, não
temos a chave do cofre nem o segredo para abri-]o.
Infelizmente, certas oposições colocam esta Casa sempre como
a responsável pelas agruras e injustiças que acontecem
durante uma greve. Não temos e nunca tivemos, neste Estado,
o poder de pagar os salários que as pessoas deveriam
receber. Também nunca tivemos o poder de administrar o
Estado da forma como ele deveria ser administrado,
inclusive, garantindo recursos para melhorar a qualidade do
ensino. Isso também tem que ser falado, pois é uma grande
mentira essa campanha que tem sido feita contra a Assembléia
Legislativa, colocando-nos nas escolas, nas ruas, no
Interior e na Capital como pessoas que não têm nenhum
interesse quanto á educação, como parlamentares que trairam
o magistério e capachos de alguém.
Falei isso outro dia, repito e repetirei quantas vezes

tiver oportunidade: não sou capacho de ninguém. Não votei no
Dr. Hélio Garcia para Governador, como, também, não votei no
Sr. Lula para Presidente da República. No lg turno, votei no
grande Ulysses Guimarães que, se estivesse aí, saberia
conduzir melhor a situação do Pais. No 2Q turno, infe-
lizmente, votei no Sr. Collor, como a maioria do povo bra-
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sileiro, que votou nele porque achava que o Lula não estava
preparado para assumir a Presidência da República, O Collor
passou por toda a imprensa, enganando a todos, inclusive a
mim e a muitas outras pessoas que tinham condições de
analisar sua candidatura. Ele enganou o povo brasileiro, mas
foi deposto. Aconteceu o "impeachment" e, graças a Deus,
tudo passou. Agora, lamentamos que o candidato do PT á
Presidência da República tenha tido uma atitude dessas.
Mesmo que o Deputado Antônio Carlos Pereira tenha falado
desta tribuna que ele já se desculpou, e tem mesmo que se
desculpar, e ajoelhado, é realmente inaceitável que um
político com a bagagem do Sr, Lula, com os anos de sindicato
que ele tem, mesmo que muito nervoso sempre, usasse sua voz
para ofender a mãe de alguém, uma mulher que já está morta,
mãe do Presidente da República. Ora, isso é tempestade em
copo de água? Desde quando isso é tempestade em copo de
água? Isso é uma coisa muito séria. Eu, como mãe, como
esposa e como mulher não aceito isso. Não tenho grandes re-
lações com o Or. Itamar Franco. Ele é mineiro, uma pessoa
que tem suas grandes qualidades, assim como deve ter seus
defeitos, mas isso não é tempestade em copo de água. Estão
aqui professoras e crianças me ouvindo e podem avaliar se
estou falando alguma bobagem. Foram muitos os oradores que
se pronunciaram aqui, e eu não poderia deixar passar essa
oportunidade de, também, dar o meu testemunho. Eu estava
fora. Cheguei ontem e fiquei triste e indignada quando li
tal noticia. Achei que o Or. Itamar respondeu muito bem
quando falou que, primeiro, a mãe dele chamava-se Itália
Franco e, segundo, que, mesmo que ela tosse uma prostituta,
uma mulher da marginalidade, porque, infelizmente, as
prostitutas estão na marginalidade, seria a mãe dele e teria
dele todo o respeito que deveria ter. Ele respondeu muito
bem, e eu aproveito para aplaudi-]o, porque ele deu uma
prova de que é feminista. Toda prostituta merece o nosso
respeito, porque, se ela está lá, não está porque quer. Ela
chegou lá porque a nossa sociedade de fome e miséria forçou-
a a usar o corpo para sobreviver e manter sua família. Como
mulher, eu queria aproveitar para dar o meu testemunho,
Em segundo lugar, eu gostaria de dizer, Sr. Fuzatto, que
nós estamos cansados de fome e de miséria sim, mas, estamos
cansados também dessa hipocrisia. Quando vi a minha cara
pregada por ai junto com a cara de mais 60 deputados, em um
cartaz que nos chamava de traidores, logo vi que se tratava
de uma manipulação política. O PT não tenta melhorar a
situação do magistério e dos salários dos servidores, mas
tenta colocar os Deputados de outros partidos para baixo,
para seus candidatos irem para cima nas próximas eleições. E
pura manipulação política e demagógica. Acho, inclusive, que
esse comando de greve deveria escrever embaixo qual é o
sindicato que está pagando aquele cartaz, para que
pudéssemos constituir um bom advogado que nos representasse
na Justiça. Não sou traidora, não me considero traidora e
meus eleitores sabem que não sou traidora. Os lO'Á de
qüinqüênio que o magistério recebe é fruto de um projeto de
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minha autoria. O qüinqüênio era de 5% e passou para 10%.
Como Coordenadora do Capitulo da Educação na Constituinte,
tenho provas de que essa emenda ao art. 31 da Constituição é
de minha autoria. Então, uma pessoa que há tantos anos pensa
em educação, pensa em professores, não ia trair os
professores de uma hora para outra. Então, quero deixar bem
claro, Sr. Presidente, companheiras e companheiros
Deputados, companheiros das galerias, que continuamos lu-
tando pela educação, pela reabertura das negociações, para
que o dinheiro apareça, para que os salários melhorem e para
que os professores possam voltar ás salas de aula e terminar
o ano letivo.
Quero fazer não só minha defesa como também a dos 60
Deputados cujos nomes estão colocados na rua como capachos
de Hélio Garcia. Se existe algum capacho, ele está por ai,
porque eu não sou. Muito obrigada.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 28 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 3869 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE MAIO DE 1993
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Palavras do Sr Presidente - Apresentação de Proposições -
Projetos de Lei do ng 1.434 ao 1.436/93 - Requerimentos do
nQ 4.378 ao 4.395/93 - Requerimentos da Deputada Maria
Olivia, do Deputado Jorge Hannas e da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização - Comunicações: Comunicações
dos Deputados João Batista, Agostinho Patr ys, Lider do ERD
(2), Raul Messias, José Militão e Wanderley Ávila - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados José Leandro, Raul
Messias, Maria Elvira, Roberto Carvalho, Antônio Carlos
Pereira e Jorge Eduardo - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lê Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - Acordo de Lideranças
- Decisão da Presidência - Discussão e votação de pareceres:
Discussão e votação de pareceres da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei ngs 1.133/92 e
1.222/93 - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Cóssimo Freitas, Maria Olivia, Simão Pedro Toledo, Jorge
Hannas, Antônio Carlos Pereira e João Batista; aprovação -
2a Fase: Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15mim, comparecem dos Deputados:
José Militão - Rémolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- 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 Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bonifácio Mourão - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - tbrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - José Bonifácio -
José Laviola - José Leandro - José Renato Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Sailes -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wellington de Castro - Wilson Pires-
0 Sr. Presidente (Deputado José Militão) - 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 pa-
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lavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior-

1g PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Amilcar Padovaril, SQ-Secretário, nas funções
de 2Q-Secretário, procede á leitura da ata da reunião an-
terior, que é aprovada sem restrições.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência solicita a atenção dos Deputados para algumas
informações concernentes à reunião realizada entre a
Presidência e o Colégio de Lideres, na manhã de hoje.
Informa, inicialmente, que a Mesa submeteu á apreciação dos

Lideres duas propostas de deliberação a serem oportunamente
emitidas pela Mesa: a primeira dispondo sobre a iniciativa
de proposição resultante de seminário legislativo, e a
segunda, sobre o funcionamento do painel eletrônico, a
partir do próximo dia 15 de agosto, tendo sido as duas
propostas apoiadas unanimemente pelos Lideres.
A Presidência informa, ainda, com destaque, que os Lideres
manifestaram seu assentimento à proposta de decisão
apresentada pela Mesa de que as subvenções sociais conce-
didas pelos Deputados passem a integrar o orçamento da Se-
cretaria do Trabalho e Ação Social já a partir da próxima
Lei Orçamentária do Estado.
O Colégio de Líderes decidiu, ainda, prorrogar até o dia 8

de junho do corrente o prazo para apresentação de emendas à
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tendo em vista esse novo
prazo, a Presidência alerta os Deputados para a pos-
sibilidade de funcionamento da Assembléia até o dia 10 de
julho, sem a convocação de sessão legislativa extraor-
dinária, já que a Constituição do Estado determina que a
Assembléia só entre em recesso após a aprovação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Assim sendo, a Presidência solicita aos Deputados que levem
em consideração essa possibilidade antes de assumirem
compromissos para aquele período.
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 1.434193

Altera o prazo para que os proprietários de veículos ad-
quiram isenção do pagamento do Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O inciso VIII do art. 4g da Lei nQ 9.119, de 27

de dezembro de 1985, acrescido pela Lei ng 9.586, de 6 de
julho de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.4Q - ..............................................
VIII - veículo automotor com mais de 10 (dez) anos de fa-

bricação.".
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo os seus efeitos a lg de janeiro de 1993.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 1993.
Gilmar Machado
Justificação: Esta proposição visa a dar maior comodidade

ao povo mineiro, que, em sua maioria, não tem condições para
ficar trocando o seu veículo por outro mais novo, devido à
política altamente recessiva adotada, há várias décadas, em
nosso Pais.
Deve-se ressaltar que os veículos hodiernos já não têm
tanta durabilidade quanto os veículos antigos, que, com seis
anos, ainda eram considerados novos. Atualmente, com essa
mesma idade, os autos já são considerados de segunda
categoria, e os de acima de dez anos, de terceira categoria.
Sabe-se que, muitas vezes, o proprietário tem no seu veículo
o único instrumento de trabalho para cuidar da sobrevivência
de toda a sua família.
Frise-se que os carros do Estado de Goiás com mais de 12
anos de fabricação já se abrangem por esse beneplácito, o
que demonstra a sensibilidade dos Deputados goianos às ne-
cessidades da população, característica que, tenho certeza,
é própria também dos nobres parlamentares mineiros.
- 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 Regi-
mento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.435193
Declara de utilidade pública a Associação Mineira dos
Oficiais de Justiça, com seoe no Município de Belo Hori-
zonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Mineira dos Oficiais de Justiça, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala dás Comissões, 26 de maio de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: A Associação Mineira dos Oficiais de Justiça
foi fundada em 28/11/85, com o propósito de prestar
assistência social, econômica, jurídica e administrativa aos
seus associados. A entidade, por meio de sua diretoria, tem
cumprido o compromisso assumido de defender os interesses da
classe, além de contribuir para a sua evolução cultural, com
a promoção de eventos variados.
Tornar, portanto, a associação de utilidade pública é
reconhecimento justo ao trabalho por ela realizado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.436/93



646

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fé e Perse-
verança, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Loja Ma-
çônica Fé e Perseverança, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 1993
Wanderley Ávila
Justificação: Constata-se, por meio da documentação
apresentada, que a Loja Maçônica Fé e Perseverança foi
fundada em 21/1/43.
Durante os 50 anos de sua existência, a entidade vem
prestando relevantes contribuições à sociedade belo-
horizontina por intermédio dos seus associados, o que a
torna merecedora do titulo que para ela pleiteamos.
- 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
NQ 4.378/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à cons-
trução de um parque de exposições no Município de Cruci-
lândia. (- A Comissão de Agropecuária.)
NQ 4.379/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à reto-
mada das obras da Escola Guignard, no Bairro Mangabeiras,
nesta Capital.
NQ 4.380/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao estudo
da possibilidade de concessão de titulo de cidadão honorário
ao Sr. Wilson Simão pelos relevantes serviços prestados às
culturas mineira e nacionaL
Ng 4.381/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de quadra poliesportiva e à realização de obras
de iluminação do estádio municipal no Município de Cruci-
1 ànd i a.
Ng 4.382/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de quadra poliesportiva na localidade de Fundo e
Sape. no Município de Coqueiral. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.)
Ng 4.383/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Pú-
blicas com vistas ao asfaltamento de 5km de estrada no Mu-
nicípio de Cana Verde. (- A Comissão de Administração Pú-
blica.)
Ng 4.384/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas à
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liberação de dois tratores com implementos agrícolas para o
Município de Carbonita. (- A Comissão de Agropecuária.)
Ng 4.385/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
inclusão do Município de Crucilância no Programa de Sanea-
mento Básico do Estado.
Ng 4.386/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas á
canalização dos córregos Agua Branca e Lava-Pés, no Muni-
cipio de Carbonita.
No 4-387/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
construção de 5km de rede de esgoto no Município de Cana
Verde.
Ng 4.388/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
construção de Um de rede de esgoto no Município de Carbo-
nita. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 4-389/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à reali-
zação de obras de iluminação pública no Município de Co-
queiral.
Ng 4.390/93, do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Dra. Denise Frossard, Juiza de Direito da 14a Vara Criminal
do Estado do Rio de Janeiro, pela condenação de
contraventores do jogo do bicho naquele Estado.
NQ 4.391/93, do Deputado Jorge Eduardo, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Pú-
blicas com vistas à recuperação do trecho da Rodovia Br-251,
nas proximidades do córrego do Medo, no Município de
Bonfinópolis de Minas, e à construção de um pontilhão no
mesmo local. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
Ng 4.392/93, do Deputado Wellington de Castro, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a
que seja destinada uma área aos sem-casas que ocupam o
terreno pertencente ao DNER, no Bairro Alvorada, Município
de Sabará. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 4.393/93, do Deputado Marcelo Cecê, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à auto-
rização de parcelamento dos custos de serviços de eletri-
cidade, que menciona, no Município de Fortuna de Minas. (- A
Comissão de Política Energética.)
Ng 4.394/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à perma-
nência da agência daquele Banco no Município de Capim
Branco. (- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.395/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Recursos Humanos e
Administração com vistas à obtenção de informações que
menciona a respeito dos funcionários da extinta MinasCaixa.
(- A Mesa da Assembléia.)
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Da Deputada Maria Olívia, solicitando seja atribuído regime
de urgência á tramitação do Projeto de Lei no 966/92, de sua
autoria.
Da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 50-
licitando, nos ternos regimentais, audiência desta comissão
para emitir parecer, no lQ turno, sobre o Projeto de Lei
Complementar nQ 22/92, de autoria do Tribunal de Justiça.
Do Deputado Jorge Hannas, solicitando audiência da Comissão

de Saúde e Ação Social, para emitir parecer, no lg turno,
sobre o Projeto de Lei nQ 1-397/93, do Governador do Estado

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à mesa comunicações dos Deputados
João Batista, Agostinho Patrus, Líder do BRD (2), Raul
Messias, José Militão e Wanderley Ávila.

Oradores Inscritos
- Os Deputados José Leandro, Raul Messias, Maria Elvira,

Roberto Carvalho, Antônio Carlos Pereira e Jorge Eduardo
proferem discursos, que serão publicados em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

o Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à Ijá parte, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a l fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados João
Batista - deixa de participar como membro efetivo da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais; Agostinho
Patrus, Líder do BRD - indica o Deputado José Braga para
membro efetivo da Comissão de Direitos e Garantias Funda-
mentais; Raul Messias - passa a responder pela Liderança do
PSD; Agostinho Patrus, Líder do BRD - indica o Deputado
Clêuber Carneiro para membro efetivo da Comissão Especial
para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Consti-
tuição ng 15/91 (Ciente. Cópia às Lideranças.); José Militão
- noticia o falecimento do Sr. José Rui de Almeida, ocorrido
em Uberlândia; Wanderley Ávila - informa o falecimento do
Sr. José Eduardo dos Santos, ocorrido em Várzea da Palma
(Ciente. Oficie-se.).

Acordo de Lideranças
Exmo. Sr Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, Lideres de Bancadas com
assento nesta Casa, comunicam a V. Exa. que acordam em que
seja prorrogado até o dia 8 de junho próximo o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei ng 1.399/93, do
Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para os
Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 1994.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 1993.
Agostinho Patrus, Líder do BRD - Antõnio Carlos Pereira,

Líder do PT - José Bonifácio, Líder do PDS - Raul Messias,
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Líder do PSB - João Marques, Líder da Maioria - Maria José
Haueisen, Líder da Minoria.

Decisão da Presidência
A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças e decide
prorrogar, até o dia 8 de junho próximo,o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei no 1.399/93. do
Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para os
Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 1994.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 1993-
José Militão, 2g-Vice-Presidente, nas funções de Presi-

dente.
Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, submetidos a discussão e a votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres da Comissão de Justiça pela inconstitucional idade
dos Projetos de Lei ngs 1.133/92 e 1.222/93.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Cõssimo
Freitas, em que solicita seja transformada em especial a lçq
parte da reunião ordinária do dia 15 de junho para se
homenagear a memória do Prof. Hilton Rocha. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXII
do art. 244 do Regimento Interno.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,

são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos apre-
sentados pela Deputada Maria Olivia - atribuição de regime
de urgência à tramitação do Projeto de Lei no 966/92, de
sua autoria; e pelos Deputados Simão Pedro Toledo - reali-
zação de audiência da Comissão de Assuntos Municipais para
emitir parecer para o lg turno do Projeto de Lei
Complementar no 22/92; Jorge Hannas -realização de audiência
da Comissão de Saúde e Ação Social para emitir parecer para
o lo turno do Projeto de Lei ng 1397/93; Antônio Carlos
Pereira - envio de oficio à Câmara dos Deputados
manifestando o apoio desta Assembléia ao Projeto de Lei ng
3.610/93, do Deputado Federal Paulo Paim, que institui uma
política salarial para os trabalhadores brasileiros; e João
Batista - encaminhamento de apelo ao Exmo. Sr. Dr. Antônio
Brito Filho, Ministro da Previdência Social, objetivando a
implantação de um posto especial daquele órgão em Uberaba.

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

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Solicito à Presidência o

encerramento, de plano, da reunião, por falta de "quorum".
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum", encerra a reunião e convoca os
Deputados para a especial de logo mais, ás 20 horas, des-
tinada a homenagear os 30 anos de existência da TV Alterosa,
e para a ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a
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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 64 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNI-
CIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia cinco de maio de mil novecentos e no-
venta e três, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Simão Pedro Toledo, Baldonedo Napoleão, Jorge Hannas e Raul
Messias, membros da comissão supracitada Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo,
declara abertos os trabalhos, esclarece que a reunião se
destina a ouvir o Dr. Helimar Levi Rizzl, Superintendente
Regional da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA -, que
irá expor, perante esta comissão, assuntos referentes à
desativação da linha ferroviária Santa Bárbara-Sabará, e, em
seguida, solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Logo após, a Presidência
convida essa autoridade para tomar assento á mesa. A seguir.
o Deputado Raul Messias, autor do requerimento que motivou o
convite, faz uso da palavra para as suas considerações sobre
o assunto. Logo após, a Presidência passa a palavra ao Dr.
Hei imar Levi Rizzi que faz exposição geral sobre a situação
em que se encontra a RFFSA em todo o Brasil e mostra a
posição daquela empresa relativamente à desativação do
trecho Santa Bárbara-Sabará. Esclarece, ainda, a respeito
dos gastos realizados na reforma do trecho, que logo em
seguida foi extinto Após a explanação, o Presidente abre a
discussão. E realizado amplo debate entre o convidado e os
Deputados presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. As 101h30min, o Deputado Jorge Hannas retira-
se da reunião para presidir os trabalhos da Comissão de
Saúde e Ação Social. Encerrados os debates, o Presidente
agradece a presença do Dr. Helimar Levi Rizzi pelos valiosos
subsidios prestados à comissão. 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, 26 de maio de 1993.
Simão Pedro Toledo. Presidente - João Marques - Jorge

Hannas - Baldonedo Napoleão - Raul Messias.
ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia doze de maio de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das Comis-
sões os Deputados Tarcisio Henriques, Antônio Fuzatto, Se-
bastião Costa e Geraldo Rezende (substituindo este ao De-
putado José Renato, por indicação da Liderança do PMDB).
membros da supracitada comissão. Havendo número regimental.
o Presidente, Deputado Tarcisio Henriques, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
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subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que a reunião se destina a ouvir o Dr. Fued José Dib,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
sobre o Projeto de Lei Complementar no 3/90, que dispõe
sobre a organização do Tribunal de Contas, em tramitação
nesta Casa. O Presidente convida o Dr. Fued Dib a tomar
assento à mesa e, como autor do requerimento que originou o
convite, tece ligeiros comentários sobre o assunto e passa
a palavra ao convidado. Registra-se, neste momento, a
presença dos Deputados Alvaro Antônio, Adelmo Carneiro Leão,
Baldonedo Napoleão, José Militão e Francisco Ramalho. De
posse da palavra, o Dr. Fued Dib faz considerações a
respeito do projeto que organiza o Tribunal de Contas do
Estado. Após essa explanação inicial, fazem uso da palavra
os Deputados Antõnio Fuzatto e Tarcísio Henriques, que
dirigem perguntas ao convidado, e este as responde
prontamente. A Presidência e os demais Deputados se dão por
satisfeitos com as explicações oferecidas e agradecem a
presença do convidado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993.
Tarcisio Henriques, Presidente - José Laviola - Roberto

Amaral - Antônio Fuzatto.
ATA DA 2g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR
COM O PRESIDENTE DO BANCO DE CRÉDITO REAL SOBRE O PROBLEMA
DAS DEMISSÕES DE INÚMEROS FUNCIONÁRIOS DAQUELA INSTITUIÇÃO
As nove horas e trinta minutos do dia treze de maio de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Wanderley Ávila, Antônio Carlos Pereira e
Wellington de Castro, membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental e verificada ainda a presença do
Deputado Francisco Ramalho, o Presidente declara abertos os
trabalhos e esclarece que a reunião se destina à discussão e
à votação de proposição da comissão e, em seguida, solicita
ao Deputado Wellington de Castro que proceda ã leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Encerrada a ia parte da reunião, a
Presidência passa à 2a parte. Na ia fase da Ordem do Dia, o
Deputado Francisco Ramalho apresenta requerimento
solicitando á diretoria do Banco de Crédito Real informações
referentes aos funcionários demitidos e aos readmitidos, com
os respectivos cargos, funções, tempo de serviço,
remuneração e valor da folha de pagamento daquela
instituição. Colocado em votação, é o requerimento aprovado
por unanimidade. Continuando os trabalhos, a comissão
delibera pelo encaminhamento de oficio ao Presidente desta
Casa solicitando prorrogação por mais 30 dias do seu prazo
de funcionamento. Cumprida a finalidade da reunião e nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
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Wellington de Castro, Presidente - Antônio Carlos Pereira -
Francisco Ramalho.
ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As nove horas e trinta minutos do dia dezoito de maio de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Ronaldo Vasconcelios, Ivo José e João Marques
(substituindo este à Deputada Maria Elvira, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental e verificada a presença da Deputada Elisa
Alves, o Presidente, • Deputado Ronaldo Vasconcel los, declara
abertos os trabalhos e esclarece que a reunião tem a
finalidade de ouvir o Dr. Osvaldo Castanheira, Supe-
rintendente Regional da Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais - CPRM -, e, em seguida, solicita ao Deputado tvo
José que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Continuando, a Presidência convida o Dr. Osvaldo
Castanheira, Superintendente da CPRM, a tomar assento à mesa
e anuncia a presença dos Drs. Ernesto von Sperling, Assessor
de Geologia, Claiton Piva Pinto, Gerente de Recursos
Minerais, e Fernando Antônio de Oliveira, coordenador do
Projeto Vida, todos do mesmo órgão. O Presidente, Deputado
Ronaldo Vasconcellos, autor do requerimento que motivou o
convite, tece suas considerações sobre o assunto. As
101h7min, registra-se a presença do Deputado Miguel Barbosa.
Em seguida, a Presidência passa a palavra ao Dr. Osvaldo
Castanheira, que faz a apresentação formal da CPRM e fala
sobre os trabalhos que a empresa vem desenvolvendo no
Estado. Logo após, o Dr Claiton Piva Pinto faz explanação
sobre a tecnologia e a capacitação técnica da CPRM, e o Dr.
Ernesto von Sperling fala sobre a informatização da empresa
• os programas de levantamento de informações para a gestão
• administração territorial. As 10h19min, registra-se a
presença da Deputada Maria Elvira, terminando, assim, a
referida substituição. Após as exposições, o Presidente abre
a discussão. E realizado amplo debate entre o convidado, os
expositores e os parlamentares, conforme consta nas notas
taquigráficas. A seguir, a Presidência concede novamente a
palavra ao convidado, para que faça suas considerações
finais; agradece ao Or. Osvaldo Castanheira e a sua equipe
pelos valiosos subsídios prestados à comissão e suspende a
reunião por 5 minutos, para a saida dos convidados. As
lQhSSmin, são reabertos os trabalhos pelo Deputado Ivo José,
em conformidade com o disposto no art. 44, parágrafo único,
do Regimento Interno. Logo após, o Deputado Ronaldo
Vasconcel los apresenta requerimento em que solicita seja a
reunião ordinária do dia lg de junho transformada em
reunião especial para a comemoração do Dia Mundial do Meio
Ambiente. Colocado em votação, ê o requerimento aprovado. Em
seguida, o Deputado Ronaldo Vasconcellos retoma a
Presidência e passa a palavra ao Deputado Miguel Barbosa,
que apresenta requerimentos em que solicita sejam convidados
os Drs Aluisio Pimenta, Reitor da Universidade do Estado de
Minas Gerais; João Bosco Ribeiro da Fonseca, Chefe do
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Escritório de Furnas em Belo Horizonte, e Osvaldo
Castanheira, Superintendente Regional da Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais; os Profs. Hélio Pontes e
Eduardo Santa Cecilia, Pró-Reitor de Administração e
Planejamento e Pró-Reitor de Pesquisa, respectivamente, da
Universidade do Estado de Minas Gerais; e o Prof. José
Carlos Derisio, Assessor Técnico da Diretoria de Controle de
Poluição da Companhia de Saneamento de São Paulo - CETESB -,
para participarem da audiência pública do dia 8/6/93.
Apresenta, ainda, requerimento em que solicita que o Dr
José Carlos Derisio tenha suas despesas pagas pela
Assembléia. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
os requerimentos aprovados por unanimidade Logo após, a
Deputada Maria Elvira apresenta requerimento oral
solicitando a mudança do horário da reunião ordinária do dia
25/6/93 em que fará a apresentação oficial de material
adquirido em palestras no exterior, das 91h30min para as
101h30min Colocado em votação, é o requerimento aprovado
Cumprida a finalidade da reunião e 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, 25 de maio de 1993-
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Maria Elvira
- Miguel Barbosa.
ATA DA 70 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia dezoito de maio de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
Antõnio Júlio, Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende, Antônio
Pinheiro, Maria José Haueisen e Célio de Oliveira, membros
da comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antõnio Júlio, declara abertos os
trabalhos e -solicita ao Deputado Antônio Pinheiro que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que foram convertidos em diligência ao autor os
Projetos de Lei ngs 1.094/92, 1.352, 1.348 e 1.350/93.
Informa, ainda, que os Projetos de Lei ngs 1.367, 1.376,
1.377 e 1.378/93 foram distribuídos ao Deputado Geraldo
Rezende; os Projetos de Lei nos 1.368, 1.374 e 1.379/93. ao
Deputado Cêlio de Oliveira; os Projetos de Lei nos 1.373,
1.375 e 1.380/93, ao Deputado Antônio Pinheiro; e o Projeto
de Lei nQ 1.370/93, ao Deputado Reinaldo Lima. Tendo sido a
matéria da pauta previamente distribuída, a Presidência
passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Presidente passa a palavra ao
Deputado António Pinheiro, o qual emite pareceres, para o lg
turno, pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei ngs
1.317 e 1.242/93 e pela constitucionalidade do Projeto de
Lei ng 1.278/93, com a Emenda no 1. Após terem sido
discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres. 0 Deputado Geraldo Rezende emite pareceres pela
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inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nos 1.284 e
1.271/93 e pela constitucionalidade do Projeto de Lei n
1.150/93, todos no lo turno. Apôs terem sido submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres. O Deputado Célio de Oliveira emite parecer pela
inconstitucional idade do Projeto de Lei nQ 1.259/93, o qual
é aprovado, após ter sido submetido a discussão e votação.
Neste momento, o Deputado Clêuber Carneiro registra seu
protesto contra a Comissão de Constituição e Justiça pelo
fato de ela ter rejeitado o parecer pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.258/93. O
Deputado argumenta que a fundamentação utilizada em favor da
aprovação dos pareceres pela inconstitucionalidade dos
Projetos de Lei ns 1.259 e 1.258/93 foi a mesma, tendo, no
entanto, sido aprovado o parecer do Projeto de Lei n
1.259/93 e rejeitado o parecer do Projeto de Lei n
1.258/93. Encerrada esta fase, passa-se à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Célio de Oliveira emite
parecer pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n
1.036/92, no lQ turno. Na fase de discussão, o Deputado
Clêuber Carneiro solicita vista da matéria, o que é deferido
pelo Presidente. Continuando, o Deputado Célio de Oliveira
emite pareceres, para o 1Q turno, pela constitucionalidade
dos Projetos de Lei ns 1.342, 1.343 e 1.340/93, este último
com a Emenda nQ 1, de sua autoria. Colocados em discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. A
Deputada Maria José Haueisen emite pareceres para o lo turno
sobre os Projetos de Lei ns 1.349 e 1.341/93; e o Deputado
Antônio Pinheiro emite pareceres para o lQ turno sobre os
Projetos de Lei ns 1.344 e 1.359/93. Os pareceres, que
concluem pela constitucionalidade das referidas matérias,
são aprovados, após terem sido discutidos e votados, cada um
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para
reunião extraordinária desta comissão a ser realizada no dia
19 do corrente, às 141h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 19 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro - Reinaldo

Lima - Elisa Alves. -
ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de
maio de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco
Ramalho, Elisa Alves e Gilmar Machado, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Cõssimo Freitas, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência
esclarece que a reunião destina-se a ouvir os Drs. João
Bosco Pinto Monteiro, Superintendente da Superintendência



655

Central de Pessoal, e Edimur Ferreira de Faria, Assessor-
Chefe da Assessoria Técnico-Administrativa, ambos da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração,
representantes do Dr. Paulo José de Araújo. Secretário
Adjunto daquela Secretaria. Não havendo correspondência a
ser lida, a Presidência passa a palavra ao Deputado Gilmar
Machado para justificar o convite feito ao Dr. Paulo José de
Araújo. O Presidente solicita aos convidados que tomem
assento à mesa para fazerem suas exposições. Com  a palavra,
o Or. João Bosco Pinto Monteiro tece considerações sobre
biénio, qüinqüênio, 'pó-de-giz", categorias de aposentadoria
e outros benefícios concedidos aos servidores do Quadro do
Magistério que desempenham suas funções nas delegacias
regionais de ensino de Minas Gerais. A seguir, o Dr. Edimur
Ferreira de Faria faz comentários relativos ao Plano de
Carreira da Educação, que está sendo elaborado por uma
comissão da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração. Abre-se amplo debate entre os convidados, os
parlamentares e os demais participantes. Nada mais havendo a
ser tratado, a Presidência agradece o comparecimento dos
convidados, dos parlamentares 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, 25 de maio de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Gilmar Machado - Cêlio de

Oliveira.
ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quinze minutos do dia dezoito de maio de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Pêricles Ferreira e Sebastião Costa, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos,
esclarece que a presente reunião se destina a apreciar o
parecer sobre a aplicação de recursos oriundos de subvenção
social da Associação dos Servidores Cristãos - ACRISPLJ - e
solicita ao Deputado Roberto Amaral 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 da reunião, o Presidente passa a palavra ao
Relator, que emite seu parecer, concluindo que a aplicação
dos recursos pela entidade acima discriminada obedece ao
estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993-
Célio de Oliveira. Presidente - Raul Messias - Baldonedo
Napoleão - Roberto Amaral.
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ATA DA 16 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
Ás quinze horas e oito minutos do dia dezoito de maio de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ailton Vilela, Roberto Luiz Soares e
Elisa Alves, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, na ausência do Presidente e do Vice-Presidente,
assume a Presidência o Deputado Ailton Vilela, que declara
abertos os trabalhos e solicita à Deputada Elisa Alves que
proceda ã leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar
proposições da comissão e indaga dos parlamentares se há
proposições a serem apresentadas. Com a palavra, o Deputado
Roberto Luiz Soares faz a leitura de requerimento em que
pede sejam convidadas diversas autoridades, as quais
menciona em relação que ele apresenta, para comparecerem
nesta comissão, com a finalidade de debaterem o Projeto de
Lei nQ 807/92, de autoria do Deputado Roberto Amaral, o qual
dispõe sobre a política hídrica no Estado e dá outras
providências. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a
reunião extraordinária desta comissão a ser realizada no
próximo dia 20, às 14 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Eduardo Brás, Presidente - José Maria Pinto - Roberto

Amaral - Ailton Vilela.
ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de maio
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho
1 os Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro, Reinaldo
Lima e Elisa Alves, membros da comissão supracitada. 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. Tendo
sido a matéria da pauta previamente distribuída, a
Presidência passa à 2ê parte da reunião, com a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. A Deputada Elisa Alves lê os
pareceres para o IQ turno emitidos pelo Deputado Geraldo
Rezende. os quais concluem pela inconstitucionalidade dos
Projetos de Lei ns 1.285 e 1.287/93 e pela
constitucionalidade do Projeto de Lei no 1-230/93, com as
Emendas do nQ 1 ao 3. Submetidos a discussão e a votação,
são aprovados os pareceres, cada um por sua vez. O Deputado
Reinaldo Lima lê o parecer emitido pelo Deputado Antônio
Pinheiro pela constitucionalidade do Projeto de Lei n
1.279/93, no lQ turno. Posto em discussão e em votação, é o
parecer aprovado. Encerrada esta fase, passa-se à discussão
e à votação de proposições que dispensam a apreciação do
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Plenário da Assembléia. Os Deputados Reinaldo Lima e Cléuber
Carneiro emitem pareceres, respectivamente, pela
constitucionalidade dos Projetos de Lei ngs 643/91 e
1.227/93 - este último, com a Emenda ng 1 -, no lQ turno.
Colocados em discussão e em votação, cada um por sua vez,
são os pareceres aprovados. Nada mais havendo a ser tratado,
o Presidente agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Célio de

Oliveira - Antônio Pinheiro.
ATA DA 48a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As treze horas e trinta minutos do dia vinte de maio de mil
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os
Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro, Célio de
Oliveira, José Renato (substituindo este ao Deputado Geraldo
Rezende, por indicação da Liderança do PMDB) e Baldonedo
Napoleão (em substituição ao Deputado Antônio Pinheiro, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Tarcísio Henriques, José Renato,
Dilzon Melo, Antônio Carlos Pereira (substituindo este ao
Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da Liderança do PT)
e Milton Salles, (em substituição ao Deputado Sebastião
Costa, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Comissão de Administração Pública; e Célio de Oliveira,
Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão, José Renato, Antônio
Carlos Pereira e Anderson Adauto (substituindo este ao
Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do
PMDB) membros da Comissão de' Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Tarcisio Henriques, 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 seguir. a Presidência
informa que a presente reunião se destina à discussão e á
votação dos pareceres das comissões acima mencionadas sobre
os Projetos de Lei ngs 1.407/93, do Governador do Estado,
que 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;
e 1.408/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre os
princípios da política de reajustamento dos símbolos e
níveis de vencimentos e dos proventos do pessoal civil e
militar do Poder Executivo e dá outras providências, cujos
avulsos já haviam sido distribuídos na reunião anterior. O
Presidente, então, coloca em discussão o parecer do Deputado
Clêuber Carneiro, Relator do Projeto de Lei ng 1.407/93 pela
Comissão de Constituição e Justiça, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Encerra-se a discussão. Após a votação, é aprovado
o parecer. Colocado em discussão e em votação, é também
aprovado o parecer do Deputado Dílzon Melo, Relator pela
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Comissão de Administração Pública, o qual conclui pela
aprovação do projeto. Também o parecer do Deputado José
Renato, Relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, o qual conclui pela aprovação da proposição.
com a Emenda nQ 1, de sua autoria, é aprovado, após a
discussão e a votação. Passa-se ao Projeto de Lei n
1.408/93. Discutido e votado, é aprovado o parecer do
Deputado Antônio Júlio, Relator pela Comissão de
Constituição e Justiça, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Logo após, a Presidência coloca em discussão e em
votação o parecer do Deputado Romeu Queiroz, Relator pela
Comissão de Administração Pública, o qual opina pela
aprovação da proposição, sendo o parecer aprovado. Colocado
em discussão e em votação, é também aprovado o parecer do
Deputado Baldonedo Napoleão, Relator pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o qual conclui pela
aprovação da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993
Antônio Júlio, Presidente - Romeu Queiroz - Geraldo Rezende
- Jorge Eduardo - Ambrõsio Pinto - Simão Pedro Toledo - João
Batista - Reinaldo Lima - Sebastião Costa - Francisco
Pinheiro.
ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte de maio de mil
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os
Deputados Tarcisio Henriques, Alvaro Antônio, Sebastião
Costa e Ronaldo Vasconcellos, membros da Comissão de
Administração Pública. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Tarcisio Henriques, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcelios que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a presente reunião se destina a
apreciar os pareceres sobre as emendas apresentadas em
Plenário aos Projetos de Lei ns 1.407/93, do Governador do
Estado, que 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 pro-
vidências; e 1.408/93, também do Governador do Estado, que
dispõe sobre os princípios da política de reajustamento dos
simbolos e níveis de vencimentos e dos proventos do pessoal
civil e militar do Poder Executivo e dá outras providências.
Em seguida, o Presidente informa que a reunião está suspensa

E até as 19h30min, No horário estabelecido o Presidente reabre
os trabalhos, com a presença dos Deputados José Renato,
Dilzon Mello, António Fuzatto, Alvaro Antônio, Sebastião

O Costa e Ermano Batista e designa Relator das emendas
apresentadas ao Projeto de Lei nQ 1.407/93 ao Deputado José
Renato, a quem passa a palavra. Este emite parecer pela
rejeição das Emendas ns 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
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15 e 17 e pela aprovação das Emendas ngs 2, 4, 6 e 16 e
apresenta em seu parecer as Emendas ngs 18 e 19. Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer. Para relatar as
emendas apresentadas ao Projeto de Lei ng 1.408/93. a
Presidência designa o Deputado Alvaro Antônio. Com a
palavra, o Relator emite parecer que conclui pela aprovação
das Emendas do ng 1 ao 4 e apresenta no parecer a Emenda n
S. Discutido e votado, é aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - José Renato - Dilzon Meio

- Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 658/91

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto em epígrafe
dispõe sobre a obrigatoriedade da retenção e filtragem de
óleos e sólidos grosseiros pelos postos de venda de
combustíveis automotivos e outros.
Publicado em 14/12/91, o projeto veio a esta comissão, a
fim de receber parecer, consoante o disposto no art. 195,
c/c o art 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de matéria que envolve considerações em

torno da competência e autonomia do município.
Convém lembrar que a Câmara de Vereadores edita leis,

antigamente designadas posturas municipais. As posturas são
normas objetivas do Direito emanado do Legislativo e são,
por assim dizer, reguladoras dos problemas locais.
Sendo assim, o município tem atribuições emanadas

diretamente da Constituição Federal, principalmente do art.
30, que descreve de forma expressa seu campo de competência.
Como fonte criadora do Direito, o município não está
submetido, na ordem constitucional, a nenhuma hierarquia
relativamente às demais esferas de governo.
o município, pela via do Legislativo local, produz
independentemente suas leis, que obrigam a todos, com
eficácia limitada ao seu território.
Completando, podemos afirmar que todas as entidades
federativas produzem o Direito, e, assim como o município
tem o dever de cumprir as leis federais e estaduais a ele
afetas, a União e o Estado não podem impedir a eficácia da
lei municipal.
Isso serve para demonstrar que não há relação de hierarquia

entre as esferas do Estado federal, pois todas são iguais
perante a Constituição, segundo o principio da hegemonia.
Destarte, pode-se dizer que, entre as competências
reservadas aos municípios, parte foi enumerada e parte
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corresponde a competências implícitas, ambas direcionadas
para o interesse local. Muito da problemática das
competências municipais gira em torno da compreensão da
expressão "interesse local
Toda uma construção doutrinária, avalizada pela
jurisprudência de nossos Tribunais, solidifica o
entendimento de fazer coincidir o interesse local com o
interesse predominante do município.
De fato, a competência municipal, tradicionalmente não
enumerada nas Cartas anteriores, passa a ser parcialmente
discriminada nos incisos de III a IX do art. 30 da
Constituição Federal, que relacionam competências
especificas municipais, enquanto o inciso 1, sob o conceito-
chave de interesse local, autoriza a edição das leis em que
predomine esse interesse.
Cabe lembrar que também outros dispositivos da Constituição

Federal tratam da competência municipal, merecendo destaque
o art. 23, que trata da competência material e institui como
competência comum das entidades federadas cooperar na
execução das atribuições nele enunciadas.
Nesse particular, as três esferas do poder público têm o
ónus de desenvolver uma ação conjunta e permanente no
sentido de realizar as atribuições que a Lei Maior lhes
atribui.
Nas matérias ai especificadas, destaca-se a proteção ao
meio ambiente, objeto de capitulo especifico (art. 225 e
parágrafos) e de vários dispositivos esparsos (arts. 5,
1-XXIII; 170, VI; 174, 3Q; 129, III; 186, II, e 200.
VIII).
Sendo o conceito de ambiente muito amplo, chegando alguns
a considerá-lo como o sistema global, biológico, físico e
social em que se insere o homem, nada escapa ao conceito de
meio ambiente. Tanto que a Lei Federal ng 6.938, de 31/8/91,
estabeleceu a política nacional do meio ambiente, dispondo
sobre seus fins e mecanismos de formulação e de aplicação.
Essa lei, ao criar o Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA -' composto por órgãos e entidades da União, dos
Estados e dos municípios, prevê órgãos locais, no seu art.
6g: "órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas
respectivas áreas de jurisdição".
Por conseguinte, aos órgãos e entidades municipais cabe o

controle e a fiscalização das atividades suscetíveis de
degradar a qualidade do ambiente.
Nesse ponto, a competência do município é muito mais

administrativa que legislativa, muito mais fiscalizadora das
normas federais e estaduais que impositiva de normas
próprias.
O objetivo do projeto em análise não é legislar sobre os

órgãos seccionais responsáveis pela execução de programas e
projetos de controle e fiscalização das atividades
suscetíveis de degradar a qualidade ambiental. mas instituir
normas que ultrapassam os limites da competência estadual
para adentrar o campo da competência municipal.
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Para comprovação de tal asserção, basta analisar o art. l
da proposição, o qual impõe aos postos de venda de
combustíveis automotivos e outros a retenção e filtragem de
óleos e sólidos grosseiros, em caixas coletoras.
Em face disso, verifica-se que a proposição ora analisada
visa a regular matéria de caráter administrativo de
competência municipal, prevendo, inclusive, penalidades para
os eventuais descumpridores de suas normas.
Tal situação, se verificada, caracterizará a inobservância
do preceito contido no art. 34, inciso VII, "c", da
Constituição de 1988, referente à preservação da autonomia
do município, e é prevista a intervenção da União no Estado
Federado que vier a ferir essa autonomia.
Cumpre reiterar que, no âmbito de sua competência

constitucional, o município exerce a função de legislar sem
submissão hierárquica.
Retomando as considerações iniciais deste estudo, podemos

dar-lhes outra amplitude com a menção da Lei ng 2.968, de
3/8/78, que aprova o regulamento de limpeza urbana de Belo
Horizonte. Nessa lei é exercida a indiscutível competência
municipal para dispor sobre o tema da proposição em exame,
porquanto ela, ao tratar dos serviços atribuídos à
Superintendência de Limpeza Urbana, inclui o lixo, no art.

3g , XV, entre os 'resíduos sólidos poluentes,
corrosivos e poluentes em geral', como resíduo sólido
especial

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela in-

constitucionalidade, pela ilegalidade e pela injuridicidade
do Projeto de Lei ng 658/91.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.283193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o projeto em
epigrafe visa a criar linha de transporte coletivo
rodoviário entre Cataguases e Barbacena.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno, a matéria foi distribuída a esta comissão, para
exame preliminar.

Fundamentação
Por ser de natureza executiva, a matéria insere-se no
âmbito de atribuições do Poder Executivo, por força do
inciso XIV do art. 90 da Constituição do Estado:
"Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:
1- ......................................................
XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a

atividade do Poder Executivo;".
A administração pública é que deve atuar, decidindo pela
conveniência e pela oportunidade de implementação de linha
de transporte coletivo intermunicipal. Além disso, a ela
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cabe proceder, de acordo com o interesse da região, a
estudos e levantamentos, exigindo pareceres técnicos e
outras providências a serem tornadas pelos vários órgãos
especializados.
Não compete à Assembléia Legislativa dar conteúdo normativo
à matéria, sob pena de se produzir uma lei de efeitos
concretos, identificada, portanto, a um ato administrativo
fora de sua competência. Para evitar a extrapolação das
atividades dos Poderes constituídos é que existe o art 6Q
da Constituição do Estado.
Admitindo-se que o Legislativo editasse norma de tal
natureza - materialmente um ato administrativo -, teria ele
de ser submetido a um procedimento em que a oitiva do
Conselho de Transporte Coletivo do DER-MG seria obrigatória.
No que tange à questão serviços públicos, cabe ao Poder
Legislativo tão-somente editar normas genéricas que disci-
plinem a prestação desses serviços, da mesma forma que
procedeu quanto á Lei nQ 10.463, de 22/1/91.
Finalmente, o aru lQ da proposição, ao estabelecer o
regime de permissão para a exploração da linha de
transporte, atenta contra a autonomia do Executivo na
administração de seus órgãos e de suas funções, "ipso
facto', vulnerando o art 10, IX, da Constituição do Estado,
que exige regime de concessão para a delegação de serviços
de transporte rodoviário estadual de passageiros.

Conclusão
Pelas razões expostas, esta comissão conclui pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ l.283/93
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.286193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Tarcísio
Henriques, objetiva criar linha de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal entre as cidades de Cataguases e
São João de]-Rei.
Publicada em 25/3/93, foi a proposição distribuída a esta

comissão, para ser submetida a exame preliminar quanto aos
aspectos da legalidade, da constitucionalidade e da
juridicidade, de acordo com o disposto no art. 195, c/c o
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O tema que ora apreciamos já foi objeto de exaustivas
discussões, e o nosso entendimento tem-se norteado pelo
mesmo caminho trilhado quando da apreciação de outras
proposições de conteúdo similar.
A criação de linha intermunicipal de transporte coletivo,
nos termos da proposição ora analisada, representa uma
flagrante interferência na seara de competência
constitucionalmente assegurada ao Poder Executivo.
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O art. 90, XIV, da Constituição do Estado, assim expressa;
"Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

xxv - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo".
Da interpretação do dispositivo constitucional supracitado,

vislumbra-se que o assunto em tela faz parte do rol das
atribuições do Chefe do Executivo. Para corroborar essa
assertiva, vale recorrer, ainda, ao que dispõe o art. 60 da
Carta mineira, "in verbis";
"Art. 6o - São Poderes do Estado, independentes e

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes "delegar

exercer a ce outro. (.ritos nossos.)
Com efeito, a criação de linha de transporte coletivo
intermunicipal, como postulado pelo parlamentar, envolve uma
atribuição tipicamente executiva, com caráter
administrativo. Assim, a conveniência de tal providência
está adstrita ao executivo estadual.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade do Projeto de Lei no 1.286/93.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 826/92
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o Projeto de Lei

ng 826/92 objetiva estabelecer prazos para as inscrições e a
realização das provas em concursos públicos para provimento
de cargos ou empregos da administração direta ou indireta do
Estado.
No lg turno, o projeto foi aprovado na forma do

Substitutivo ng 1, apresentado em Plenário pelo Deputado
Jorge Hannas. Volta, agora, a esta comissão a fim de ser
examinado no 2g turno. Anexa, apresentamos a redação do
vencido, que é parte integrante deste parecer-

Fundamentação
A seleção dos servidores públicos por meio de concursos tem
por escopo não apenas a moralização da administração
pública, mas também o recrutamento daqueles que disponham de
maior capacidade para o desempenho das tarefas que lhes
serão confiadas.
A fixação de prazos mínimos para a inscrição e a realização

das provas para os concursos públicos, na medida em que
possibilita maior número de inscrições e preparação mais
adequada dos candidatos, é vantajosa para a administração
pública.
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Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 826/92, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1993-
Tarcisio Henriques, Presidente - José Renato, Relator -
Dilzon Meio - Sebastião Costa.

Redação do Vencido no 19 turno
PROJETO DE LEI No 826/92

Estabelece prazos para a inscrição e a realização das
provas em concursos públicos para provimento de cargos ou
empregos da administração direta ou indireta do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O prazo de inscrição para os concursos públicos
para provimento de cargos ou empregos da administração
direta ou indireta do Estado será de, no mínimo, 20 (vinte)
dias.
Art. 2g - As provas somente poderão ser iniciadas após
transcorridos, no minimo, 45 (quarenta e cinco) dias do
encerramento das inscrições.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. -
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 981/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

De Iniciativa do Deputado Tarcísio Henriques, o Projeto de
Lei nQ 981/92 visa a dar a denominação de José Dias Filho à
estrada que liga a sede do Municipio de Dona Eusébia ao
Distrito de São Manuel do Guaiaçu.
Aprovado no 1Q turno, com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão
de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta comissão
para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.
Apresentamos, anexa, a redação do vencido no 1Q turno, que
é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A matéria em análise satisfaz plenamente aos requisitos
exigidos pela Lei n 5.378, de 3/12/69, uma vez que o
homenageado já faleceu, era pessoa de notórias qualidades e
prestou relevantes serviços à comunidade local.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2g
turno, do Projeto de Lei ng 981/92, na forma do vencido no
I Q turno.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 1993.
Antônio Fuzatto, Relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 981/92

Dá denominação à estrada que liga a sede do Municiplo de
D. Eusébia ao Distrito de São Manuel do Guaiaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Passa a ter a denominação de Rodovia José Dias
Filho a estrada que liga a sede do Município de D. Eusébia
ao Distrito de São Manuel do Guaiaçu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 962/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 962/92, de autoria do Deputado Márcio
Miranda, que declara de utilidade pública a Associação
Divinopolitana de Diabéticos e Amigos - ADDA-, com sede no
Município de Divinõpolis, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação

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

PROJETO DE LEI NQ 962/92
Declara de utilidade pública a Associação Divinopolitana de
Diabéticos e Amigos - ADDA-, com sede no Município de
Divinópol is.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Asso-ciação
Divinopolitana de Diabéticos e Amigos - ADDA-, com sede no
Município de Divinópolis.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.092192
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.092/92, de autoria do Deputado Marcos
Helénio, que declara de utilidade pública a Associação
Feminina Unidos do Palmares, com sede no Município de
!birité, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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 1.092/92
Declara de utilidade pública a Associação Feminina Unidos

do Palmares, com sede no Município de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Feminina Unidos do Palmares, com sede no Município de
Ibirité.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Dilzon Melo, Relator -

Geraldo Rezende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.102/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.102/92, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que declara de utilidade pública a
Creche Comunitária Pituchinha, 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

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

PROJETO DE LEI NQ 1.102/92
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária

Pituchinha, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Pituchinha, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.
Art. 3Q 	Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Dilzon Melo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.103192
Comissão de Redação

o Projeto de Lei nQ 1.103/92, de autoria da Deputada Maria
Olívia, que declara de utilidade pública a Sociedade
Beneficente de Assistência ao Canceroso, 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

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

PROJETO DE LEI Ng 1.103192
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente de
Assistência ao Canceroso, com sede no Município de Lagoa da
Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Beneficente de Assistência ao Canceroso, com sede no
Município de Lagoa da Prata.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Dilzon Melo, Relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.124/92
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 1.124/92, de autoria da Deputada Maria
Olivia, que declara de utilidade pública o Centro Espirita
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Fonte Viva, 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

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

PROJETO DE LEI No 1.124192
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Fonte Viva,

com sede no Município de Lagoa da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espírita Fonte Viva, com sede no Município de Lagoa da
Prata.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de maio de 1993.
Péricles Ferreira. Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Dilzon Melo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.131/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.131/92, de autoria do Deputado Jorge
Hannas, que declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no
Município de Prados, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
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 No 1.131192
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Prados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de País e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no
Município de Prados.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação. a
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Oilzon Melo, Relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.135/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.135/92, de autoria do Deputado José
Maria Pinto, que declara de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Maçônica Paladinos da Pátria, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a reda-ção

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

PROJETO DE LEI Ng 1.135/92
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Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja
Maçônica Paladinos da Pátria, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Maçônica Paladinos da Pátria, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Dilzon Melo

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

3799 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/5/93 pelo

Deputado Glycon Terra Pinto
O Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, aqueles que estão me ouvindo, boa tarde.
Em 6/3/93, partiu da vida terrena para a morada dos justos
um nobre filho do nosso Estado: Mário Jofre Pinto de
Freitas. Nascido em 30/6/14, ele se dizia "mineiro do centro
de Minas", para falar da sua adorada Curvelo. Terceiro de
uma família de 22 irmãos, desde cedo se habituou ao
trabalho, que acabaria por se definir como um dos pontos
mais destacados na personalidade desse homem exemplar.
No inicio de suas atividades profissionais, foi
funcionário, no Rio de Janeiro, da Casa Herm Stolz & Cia.
Ltda. , que se dedicava ao ramo de exportação, importação,
navegação e turismo. Com a eclosão da Segunda Guerra
Mundial, Mário Jofre se demitiu daquela empresa, pertencente
a alemães, e logo depois a própria sociedade encerraria suas
atividades. No entanto, o gosto tomado pelo comércio
exterior deixaria marcas profundas na carreira desse nosso
amigo. Tendo passado em primeiro lugar no concurso para o
Banco do Brasil, Mário Jofre haveria de prestar
brilhantíssimos serviços naquela área, depois de ter atuado
noutros setores do Banco. A melhor referência ao valor do
lembrado cidadão pode ser buscada na época em que ele
chefiava a CEXIM, em Belo Horizonte. Em 1953, o Ministro
Oswaldo Aranha baixou a Instrução 70, que estabeleceu os
leilões de divisa. Não existia o Banco Central, cabendo á
CEXIM a responsabilidade de disciplinar as importações
brasileiras. Como praticamente não havia exportação, a
compra de produtos de outros países sofria várias res-
trições, somente contornadas a peso de polpudas propinas,
conforme era alardeado no Rio e em São Paulo. Em Minas, não,
simplesmente porque o controle das operações era exercido
Por um homem fora dos padrões ditados pelos interesses
pessoais. Mário Jofre Pinto de Freitas impôs um
comportamento ético a toda prova, aplicando com rigidez
absoluta a legislação vigente sobre a matéria. Seu nome
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permaneceu imune ao vendaval de acusações que atingia a
quase totalidade das pessoas que atuavam na CEXIM, triunfo
moral dificilmente alcançado em época excepcionalmente
conturbada da vida nacional
Mais que um seguidor das leis - o que já seria bastante
para lhe dar o conceito de homem de bem - Mário Jofre se
projetou no mundo empresarial mineiro como grande
incentivador das exportações de Minas, influência que
exerceu por longos anos. Com essa intenção, conviveu
intensamente com empresários, levando-lhes, em várias
conferências, assim como em círculos fechados, as melhores
orientações para a conquista do mercado externo
Presença voltada para a realização dos grandes anseios da

sociedade, haveria de encaminhar-se para a vida pública,
tão forte era a identificação do homem com o meio. Com a
reabertura da Câmara Municipal, em 1947, após o período de
exceção do Governo Vargas, Mário Jofre foi eleito Vereador,
o primeiro saldo de Santa Teresa, bairro em que viveu nos
últimos 50 anos de sua profícua existência.
Em tudo que fez, Mário Jofre Pinto de Freitas pôs a marca
de homem correto, afeito ás virtudes que dignificam a
humanidade. Além de comerciário, bancário e Vereador, foi
seminarista, professor e jornalista, atividades em que
deixou timbre inextinguível de probidade, de inteligência,
de devotamento â causa dos semelhantes.
Em meio século de matrimônio, teve por companheira
Albertina Pais Loureiro de Freitas, com quem gerou prole
formada por Sandra, ManHa, Mário Jofre Filho, Angela
Imaculada, Patricia Regina e Raquel Regina, que dão
continuidade á família do saudoso amigo com seus 12 netos.
A nobreza do caráter, a cordialidade do trato, a liderança
entre os pares, o espirito de luta, assim como o genuíno
respeito ás idéias e aos pensamentos das pessoas com quem
conviveu, constituem a aura de um grande homem, destes que a
sociedade precisa tomar como paradigma, a fim de que o
caminho seja iluminado e purificadas sejam as atitudes
Rememorando a bonita trajetória de Mário Jofre Pinto de
Freitas por este nosso mundo cheio de equívocos e delitos,
entendemos que é hora de nos beneficiarmos com o bálsamo das
Sagradas Escrituras, agora que nos vemos privados de sua
amável companhia No Capitulo 6, Versículo 37, do livro do
apóstolo São João, temos o consolo de que tanto precisamos:
"Tudo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de
maneira nenhuma o lançarei fora".

39? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/5/93 pelo

Deputado António Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr-Presidente, Srs.
Deputados, chegou ao meu conhecimento uma informação muito
preocupante sobre a cidade de Barroso, na região das
Vertentes. Segundo essa informação, a Cia. de Cimento
Portland Paraíso, a principal indústria da cidade e esteio
da sua economia, tem recolhido ICMS sobre a comercialização
de parte de sua produção na vizinha cidade de Barbacena.
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Antes de mais nada, gostaria de solicitar, por meio desta
Assembléia, que os órgãos competentes da receita estadual
procedam a uma rigorosa verificação sobre o assunto. O povo
de Barroso tem o direito legitimo de saber se tal coisa vem
ocorrendo de fato.
Não faço juizo sobre denúncias não comprovadas. Contudo,

dada a importância do problema, gostaria de registrar aqui
uma opinião condicional e provisória. Sendo verdadeiro tal
fato, considero uma vergonhosa atividade empresarial, ainda
que a lei não esteja sendo descumprida. E moralmente
indefensável tal atitude. Os trabalhadores de um determinado
município não podem literalmente liquidar com a própria
saúde numa fábrica de cimento para que outro município acabe
levando vantagens indevidas na hora de distribuir receitas
de impostos. Venhamos e convenhamos: assim não dá!
Estamos apresentando um requerimento em que solicitamos á
Casa que envie ao Secretário da Fazenda, Roberto Brant,
oficio com pedido de informações acerca do recolhimento do
ICMS, na cidade de Barbacena, incidente sobre a
comercialização de parte da produção da Cia. de Cimento
Portland Paraíso, indústria com sede em Barroso.
Um outro requerimento que estamos apresentando é dirigido
ao Diretor-Geral do DER-MG, pedindo informações acerca da
planilha de custos das passagens da linha Barbacena-Antônio
Carlos.
(- Lê a seguinte justificação, que acompanha o referido

requerimento:)
'Justificação: Usuários da referida linha de transporte
intermunicipal tentaram conseguir as informações por di-
versos meios, sem resultados positivos, caracterizando-se um
flagrante desrespeito ao direito de petição previsto no art.
5g , inciso XXXIII, da Constituição Federal, que reza:
'Art Sg - - . .............................................
XXXIII - Todos têm direito a receber dos ôrgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".

379g REUNIAO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/5/93 pelo

Deputado Ronaldo vasconcellos
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, pessoas das galerias, imprensa,
minha intenção, ao ocupar a tribuna do Plenário Juscelino
Kubitschek de Oliveira, desta Assembléia Legislativa, é
fazer uma comunicação a todos, notadamente aos Deputados e
ás pessoas que trabalham nesta Casa, bem como à imprensa,
sobre um evento que a Comissão de Meio Ambiente vai realizar
no dia lg de junho, terça-feira, quando se realiza,
normalmente, a reunião dessa comissão. Trata-se da
comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, que, este ano,
cairá no dia 5 de junho, sábado, e que será antecipado por
nós para terça-feira, ás 91h30min, horário normal da reunião
da comissão.
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Além da comunicação, queremos convidar a todos para que
participem conosco do plantio de uma muda de metassequáia no
jardim externo desta Assembléia Legislativa, em comemoração,
como já disse, do Dia Mundial do Meio Ambiente.
A metassequóia é uma árvore rarissima, de origem japonesa,
considerada extinta há mais de 30 milhões de anos.
Assemelha-se a um gigantesco pinheiro que chega a atingir
40m de altura e cujo tronco chega a 4m de diâmetro. O seu
reaparecimento se deu por volta de 1941, quando era
considerada extinta e conhecida apenas através de fósseis
descobertos no Japão. Naquele ano, alguns exemplares foram
encontrados na China, e, cinco anos depois, o General norte-
americano Douglas McArthur enviou á China o arqueólogo Ralf
Chein, que levou para os Estados Unidos várias sementes.
Estas se reproduziram e deram origem a centenas de árvores.
Em 1949, o arqueólogo Ralf Chein deu uma metassequóia de

presente ao imperador japonês Hiroito, que, com suas
próprias mãos, plantou-a nos jardins do palácio imperial,
reintroduzindo-a, assim, no seu pais de origem. Essa árvore
se reproduziu, e, hoje, cerca de 25 metassequóias ornamentam
o parque do palácio imperial.

Essa árvore, considerada extinta até 1941, será plantada
no jardim da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. E é por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que a
nossa manifestação, no dia 1Q de junho, será de grande
importância.
Mas qual seria o significado dessa árvore, a metassequóia?
E a árvore considerada símbolo do Japão, da união entre os
povos e do reflorestamento. E considerada o elo entre o
presente e o passado remoto, que parece estar ao nosso
alcance. Essa árvore chegou ao Brasil em 1990, trazida por
alunos da Escola de Línguas Shohaku, de São Paulo, os quais
em visita ao Japão, ganharam 100 mudas do Prof. Seiei
Toyama, catedrático da Universidade de Totori. No caso
específico de Belo Horizonte, temos quatro exemplares já
plantados. um se encontra no jardim da Câmara Municipal; o
segundo, no Parque das Mangabeiras; o terceiro, na sede da
Sociedade Mineira de Cultura Nipo-Brasileira; e o quarto, no
Minas Ténis Clube II.
E agora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós vamos ter a

oportunidade de presenciar o plantio do quinto exemplar
dessa planta milenar que já foi considerada extinta e que,
graças ao trabalho do arqueólogo americano Ralf Chein, tem,
novamente, a sua existência na terra. E agora, Belo
Horizonte, que já foi chamada de Cidade Jardim, merece, num
trabalho em conjunto do consulado do Japão e do Estado de
Minas Gerais, receber o plantio desse quinto exemplar. Esse
exemplar de metassequóia vai ser plantado no jardim da
Assembléia.
Gostaríamos de convidar todos os Deputados, principalmente

os membros da Comissão de Meio Ambiente, para que compareçam
a essa solenidade, na qual a cultura japonesa também se
mostrará presente. Gostaríamos também de contar com a
presença da direção da Casa e dos funcionários nesse ato
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simbólico, mas também concreto, do plantio desse rarissimo
exemplar de metassequõia, que representa a união entre os
povos. Multo obrigado.

39a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/5/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colega
Deputado Glycon Terra Pinto, demais colegas presentes e
colegas das galerias, gostaríamos de fazer uma denúncia, que
entendemos demais grave, entre tantas.
Gostaria que o nosso nobre colega Deputado Ronaldo
Vasconcellos acompanhasse nosso raciocínio, ele que
apresentou, no inicio desta legislatura, uma proposta de
emenda á Constituição criando a Assembléia Metropolitana.
Após quase dois anos de tramitação, a proposta de emenda à
Constituição foi aprovada, depois de longo processo de
negociações.
Queremos lembrar que todos os Prefeitos da região
metropolitana foram convidados a participar dos debates,
quando da elaboração da lei. E o que temos, agora? Como
vocês sabem, o Governo do Estado, em conluio com as empresas
de transportes coletivos, tem usado de artificio ilegal,
afrontando essa lei que criou a Assembléia Metropolitana e
conseguindo, através de um conselho que não mais existe, os
aumentos dos preços das passagens.
Já temos duas ações na Justiça questionando a legalidade

dos reajustes publicados por meio desse conselho fantasma.
Agora vemos um movimento de diversos Prefeitos da região
metropolitana, questionando essa lei. Eles alegam que não
aceitam a participação cc Vereadores na Assembléia
Metropolitana, quando a lei que aprovamos é clara ao falar
da participação de Vereadores, sempre proporcional aos
habitantes da cidade. Assim, temos a presença do Prefeito,
de um representante da Assembléia e um representante do
Executivo. E, agora, os Prefeitos não querem aceitar
dispositivos do regimento interno, sob o argumento de que
não admitem a participação de Vereadores. E triste vermos o
descumprimento de leis acarretando prejuízos á comunidade-
0 Conselho Setorial da Assembléia Metropolitana decidiu por

um reajuste de passagem da ordem de 21,24%, correspondente à
Inflação do período, e o conselho fantasma rapidamente
aprovou um reajuste de 26,4%, fazendo com que a população da
região metropolitana pagasse mais de Cr$1.000.000.000,00 por
dia. E o que está por trás de tudo isso é, exatamente, o
interesse das concessionárias de transporte coletivo da
região metropolitana. Não cabe aos Prefeitos o questiona-
mento de leis aprovadas por esta Casa, e, portanto, gostaria
que o representante da Assembléia Legislativa junto ao
Conselho Metropolitano, Deputado Romeu Queiroz, tratasse com
atenção do assunto em pauta.
Na reunião de segunda-feira não obtivemos aprovação do
regimento interno, devido à discordância dos Prefeitos.
Seria o mesmo que dizer que não iríamos concordar com a
Constituição Federal. Não cabe a Prefeito nenhum questionar
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uma lei complementar aprovada por esta Casa. isso é conluio
de Prefeitos mancomunados com os donos de transportes
coletivos, em prejuízo da população.
Estamos aqui para cobrar do nosso representante, Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que é o suplente, para que ele não
aceite, e também nenhum Deputado desta Casa aceite, porque
vejo essa medida como absurda. Na próxima segunda-feira
teremos uma reunião do conselho da assembléia, e os
Prefeitos já disseram que essa reunião é para decidir sobre
a não-implantação do regimento interno. Vão tentar uma
emenda à lei para alterá-la. Enquanto isso, eles não vão
efetivar a Assembléia Metropolitana nem o seu regimento
interno no conselho, sob argumento juridicamente mais que
questionável, porque temos um parecer do Ministério Público
dizendo que, enquanto a assembléia não for instalada e não
tiver o seu regimento aprovado , o conselho terá uma
competência residual.
Discordamos radicalmente desse parecer. A assembléia já

está instalada e formalizada. A lei complementar, de autoria
do Deputado Ronaldo Vasconcellos, é clarissima. Ela revoga
todos os dispositivos, inclusive o que institui o Conselho
Deliberativo da Assembléia Metropolitana.
Mais uma vez, queremos cobrar publicamente uma ação
enérgica do nosso representante, para que essa balbúrdia,
provocada pelos Prefeitos, defendendo interesses dos
concessionários, corno esse último reajuste, não se
sobreponha á lei e não se sobreponha a esta Casa. Muito
obrigado. 

3798 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/5/93 pelo

Deputado Célio de Oliveira
O Deputado Célio de Oliveira - Prezado Presidente, colegas,

distinta galeria, o que me traz a esta tribuna é enaltecer a
corajosa medida do Ministro da Saúde, quando assinou a
portaria extinguindo 88 medicamentos que são usados em
tratamento de patologias do fígado. Esses medicamentos já
provaram que não exercem nenhum efeito terapêutico-
0 Ministro da Saúde, Dr. Jamil Haddad, tomou essa medida

corajosa, e fazemos votos que ele parta para outros setores
da medicina, os quais, ao invés de trazerem benefícios para
a saúde, trazem um mal maior. Já tive oportunidade de
atender cliente com necrose de tecido, por tomar, na
farmácia, uma simples injeção antigripal. Também tenho
conhecimento de um amigo meu, aliás representante de
laboratório, que foi medicado em uma farmácia em São Paulo e
veio a falecer na porta dessa farmácia. Caso como esse,
temos inúmeros por este Brasil afora-
0 Ministro da Saúde, ao tirar esses medicamentos, está mais
do que correto, porque, até hoje, não foi provado que eles
tivessem algum efeito benéfico para curar qualquer doença
hepática. Mesmo para a hepatite, que é uma doença virótica,
discute-se o efeito de medicamentos. A maioria dos
gastroenterologistas acha que o repouso, uma boa hidratação
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e a supressão de alimentação gordurosa e proteinas têm um
efeito muito maior do que os medicamentos.
Além disso, vale ressaltar o verdadeiro coquetel que existe
dentro das ampolas. Citamos um remédio, muito usado para
gripe, o Pulmocilim. Mais de 100 substâncias são colocadas
dentro de uma simples ampola desse medicamento. Ali são
colocados três tipos de penicilina, um vasodilatador
pulmonar, um descongestionante, além de um estimulante do
organismo. Esses medicamentos, feitos para uso especifico,
quando misturados, produzem no organismo um efeito que só
Deus sabe!
Há, também, a propaganda enganosa dos laboratórios,

veiculada pela televisão e pela imprensa leiga, confundindo
principalmente as pessoas mais carentes, mais desprovidas de
recursos, que são as que fazem maior uso dos remédios
conhecidos como placebos na medicina. Temos, ainda, uma
Infinidade de medicamentos usados como afrodisíacos, como o
Tonoton, o Targifor e mais outros que não têm efeito
afrodisíaco. Os medicamentos usados para enrigecimento das
mamas e para acabar com as estrias também são enganosos.
Para curar varizes são usados também remédios que não
produzem qualquer efeito.
O nosso Ministro da Saúde está de parabéns. Espero que ele
continue nessa linha e que continue no Ministério para
erradicar esses placebos que tanto mal fazem â medicina
brasileira. Muito obrigado.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/5/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheiros
Deputados, em primeiro lugar, queria registrar o
aniversário, na data de ontem, do nosso prezado companheiro,
Dr. Dalmir de Jesus, Diretor-Geral desta Casa, já que ontem
ele fugiu dos nossos cumprimentos.
O que me traz, hoje, a esta tribuna, Sr. Presidente, é uma
preocupação de muito tempo. Creio ser uma preocupação de
todos os brasileiros que têm conhecimento da fome, da
miséria e do estado de desnutrição das crianças brasileiras,
notadamente daquelas procedentes das áreas mais carentes do
Brasil. Estou me referindo ao problema do leite, que tem
dois ângulos a serem observados: o do produtor-rural, que,
historicamente, reclama - e com razão - do baixo preço do
leite, e o do consumidor, principalmente no que se refere às
familias carentes. Para essas farnilias, o leite é a seiva de
alimentação das crianças.
Desde que participo do movimento de mulheres, tenho-me
preocupado com essa questão- Nós, como mães que geramos os
filhos, talvez mais do que ninguém, sabemos o que o leite
significa para uma criança recém-nascida. Todo mundo sabe
que quando uma mãe não tem leite para dar a seu filho sofre
uma grande decepção, e isso pode nos gerar, até mesmo, um
problema emocional. Isso porque o leite é vida, é ponto de
partida, é sobrevivência, desenvolvimento, crescimento,
enfim, significa futuro.
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Sr. Presidente, sempre defendemos o programa do leite.
Algumas pessoas, que eu chamaria de "esquerda festiva",
gostam de jogar pedras nesse programa, embora ofereçam
poucas soluções para os problemas. Defendem a teoria de que
não podemos dar o peixe, temos, sim, que ensinar a pescar.
Entretanto, enquanto as pessoas não sabem pescar, temos que
lhes dar o peixe, pois, caso contrário, elas morrerão de
fome.
No meu entender, uma das atitudes mais positivas do Governo
Sarney foi a implantação do Programa Nacional do Leite,
comandado pelo Deputado Aníbal Teixeira, que foi afastado do
cargo posteriormente por uma série de acusações que não vêm
ao caso. Estou defendendo a idéia do leite para as crianças
carentes do Pais, seja o leite de soja ou o leite construído
pela moderna tecnologia, mas que signifique proteínas e
desenvolvimento para as nossas crianças.
Lembro-me bem de que, desde a minha filiação à Federação

Mineira de Mulheres, há oito anos atrás, tornando-me, então,
a sua primeira Vice-Presidente, temos feito o mais vigoroso
"lobby", mas 'lobby" no bom sentido, para convencer aqueles
que tomam as decisões quanto à necessidade de se pressionar
o Governo para que o Programa do Leite fosse implantado,
como aconteceu no Governo Sarney. Agora estamos lutando para
que ele volte a ser implantado neste Governo, pois o ex-
Presidente Collor acabou com aquele programa, demonstrando
uma grande irresponsabilidade. Tal fato revela a postura
despreparada de maus conselheiros que usaram argumentos
ridículos, como, por exemplo, o de que os "tickets" de leite
eram trocados por bebidas ou cigarros.
Entretanto, não podemos renegar uma grande idéia porque ela
não está sendo bem operacionalizada. Acreditamos, sim, que
ocorreram vários erros na época do Programa Nacional do
Leite, no Governo Sarney. Apesar disso, não podemos deixar
de defender essa grande idéia, essa fundamental idéia, que é
a de dar leite para as nossas crianças.
Sr. Presidente, por meio dos nossos freqüentes contatos com
Brasilia, temos a noticia de que será implantado novamente o
Programa Nacional do Leite, a partir do mês de agosto.
Queríamos que fosse antes, mas nunca é tarde para começar.
Gostaríamos de pedir aos nossos companheiros Deputados um
grande empenho para que não se volte atrás com relação a
esse programa. E que agosto seja o prazo máximo para a sua
implantação.
Eis algumas noticias: "Programa vai atender um milhão de
crianças de seis meses a dois anos". "Atenderá mais de
quatro mil gestantes e mais de quinhentas mil nutrizes".
Eu não estou aqui para defender o Governo Itamar Franco.

Estou aqui para dizer que essa é uma medida importante e que
precisamos reforçá-la, exigindo que se transforme em uma
efetiva realidade. Naturalmente, esse programa custa muito
dinheiro do contribuinte brasileiro Não pode haver
maracutaia ou o mau uso do dinheiro público. Não sei como
será operacionalizada a distribuição de leite, mas ela
deverá ser bem controlada para que não haja uma
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deteriorização dos fins do programa. Outras grandes idéias
semelhantes já foram implantadas no Brasil mas,
infelizmente, não deram certo. Quem não se lembra do
escândalo da mandioca? Na época era muito importante o
financiamento do plantio da mandioca. Também era importante
o financiamento do café, da soja e do trigo. No entanto,
esses programas não deram certo. Quando essas idéias são
colocadas em prática, sempre aparecem os corruptos, os
ineptos, ineficientes e mal-intencionados, e a "vaca vai
para o brejo". Nós queremos evitar isso. O nosso querido e
desejado Programa Nacional do Leite precisa voltar com força
total. Mas deve voltar bem operacionalizado e eficientemente
Integrado a todas as regiões do nosso Brasil.
Quero, ainda, dizer aos meus colegas que esse programa será
implantado nos postos de saúde das Prefeituras municipais,
com a fiscalização das secretarias estaduais da saúde e do
Ministério da Saúde.
Ainda, no final deste mês ou no inicio de junho, nós, por
intermédia da Federação Mineira de Mulheres, estaremos
reunidas com o Sr. Secretário da Saúde para discutir e
oferecer propostas para o lançamento do Programa Nacional do
Leite em Minas Gerais. A nossa Federação Mineira de Mulheres
quer dizer que esse programa foi e é uma grande vitória do
povo brasileiro, principalmente das mulheres. Nós estamos
lutando por esse programa há muito tempo. Já fizemos até
passeata em Belo Horizonte para defender o Programa Nacional
do Leite. Já estivemos em Brasília visitando os Gabinetes
dos Senadores e dos Deputados Federais, tentando
sensibilizá-los para que esse programa volte.
Quero, ainda, dizer que alguns produtores rurais não estão
aprovando totalmente esse programa. Eles dizem que ele será
implementado com o leite de soja e com o leite em pó, o que
não atende ás suas necessidades. Essa questão também será
levada ao Exmo. Sr. Presidente da República, Itamar Franco,
em nossa audiência, quando, mais uma vez, defenderemos o
Programa Nacional do Leite. Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
39a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso proferido em 13/5/93 pela
Deputada Maria José Haueisen

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores das galerias, em primeiro lugar, quero
expressar, nesta tribuna, o meu protesto contra a
parcialidade com que os meios de comunicação tratam as
matérias relativas ao Partido dos Trabalhadores.
No Nordeste de Minas, acompanhei a Caravana da Cidadania.
Em Itinga, cujo Prefeito, Solano de Barros, é a própria
personificação da seriedade e do bom-senso, participei de um
almoço com o Presidente do Partido dos Trabalhadores, na
Escola Comendador Murta. Participei também da realização do
almoço, doando Cr$5.000.000,00. As crianças da escola
almoçaram, democraticamente, com a caravana. A merenda
escolar foi servida normalmente.
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Apesar disso, senhores, a revista 'Veja", em sua reportagem
Marketing da Fome", comenta com ironias e equívocos a

estada de Lula em Itinga. Diz que a recepção foi feita em
"grande estilo e às custas da Prefeitura. E diz mais: que
as crianças daquela escola, nesse dia, dormiram com fome
porque a cantina ficou ocupada com os "acepipes" servidos à
caravana. Como testemunha ocular, posso dizer que a revista
faltou com a verdade.
Lula já entrou com o pedido de direito de resposta com base
em ofensas e mentiras factuais. Houve má-fé da parte do
jornalista, que pegou a caravana andando, disposto a
encontrar motivos para desmoralizá-la. Não os encontrando,
tratou de forjar. Aqui fica a minha indignação contra essa
maneira sórdida de agir.
Por outro lado, neste 13 de maio, queremos trazer aqui o
nosso apoio e solidariedade ao Movimento Negro Unificado,
que luta pela cidadania plena do negro no Brasil e combate
tenazmente os mecanismos racistas que penalizam a maior
parcela da população brasileira. Quando o Pais experimenta o
arrocho e o desemprego, o negro é o primeiro a sentir na
pele os efeitos perversos desse processo, que aumenta a
pobreza e lhe rouba outros direitos fundamentais de cidadão.
O negro, ciente dessa realidade, não se deixa abater por
ela. Tenta criar uma consciência critica que mostre a
necessidade de se acabar com certas estratégias que buscam
enfraquecer a sua identidade cultural e exclui-]o das
instâncias de decisão e do processo de produção.
Às lutas e campanhas desenvolvidas pelo Movimento Negro
Unificado tentam mudar a imagem e a organização social do
negro no Pais.
Esse trabalho inclui, em primeiro lugar, a realização do
papel do negro na história do Brasil. Muitos estudos foram
realizados e muitos números divulgados, após profundas
pesquisas. Importante resultado desse trabalho: os livros
didáticos do lg e do 2Q graus perderam bastante o conteúdo
racista.
A falsa visão oficial da abolição dos escravos levou à
criação do Dia Nacional da Consciência Negra. 20 de
novembro, pelo significado político da morte de Zumbi. A
data de hoje, 13 de maio, não. é de comemoração. E de
lembranças e de lástima pela situação do negro, pois, na
verdade, para a negritude brasileira a escravidão ainda não
acabou. Ela se expressa sob formas disfarçadas, submetendo o
negro á exploração no trabalho e ao desemprego, à
marginalização social, educativa e cultural, á discriminação
religiosa e, principalmente, à discriminação racial. Cento e
cinco anos depois da famosa 'abolição", os negros ainda não
foram integrados à vida social, política, econômica e
cultural da sociedade brasileira.
Na área da educação, a proporção de brancos que concluem o
2g grau de oito vezes maior do que a de negros. O
analfabetismo, que alcançava 15 em cada 100 brancos, atingia
42 em cada 100 negros. Em 100 negros, apenas um consegue
chegar ao curso superior. -
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Em termos de renda, o trabalhador branco ganha três vezes
mais do que o trabalhador negro.
Eliminação do racismo nas escolas - a escola continua sendo

a grande reprodutora do racismo, O MNU busca a construção de
uma sólida experiência em programas educacionais para
crianças, jovens e adultos negros. Pretende-se influenciar
na formulação de propostas políticas públicas na área de
educação, além de se construir a base para a elaboração de
um currículo plurirracional.
Reação à violência racial - essa campanha é desenvolvida no
sentido de incentivar a população a denunciar práticas
racistas sob quaisquer formas, mesmo camufladas, que se
apresentam. Especial atenção é dada ao trabalho de criar
estruturas que permitam amparo jurídico aos denunciantes, de
modo a evitar que as denúncias calam no vazio e que a tímida
legislação anti-racismo vigente no Brasil seja desrespeitada
ou permaneça no papel
Apoio ás comunidades vindas de quilombos - é um trabalho
que se tem concretizado na luta pela terra, em quilombos
remanescentes nos Estados de Goiás e da Bahia. O tratamento
da questão aflorou novos elementos até então esquecidos no
debate e nas proposições sobre o problema agrário e os
impactos diferenciados dos planos de desenvolvimento rural
Esta é a atuação do MNU nos últimos 14 anos, são as
preocupações que orientam politicamente a entidade. Essas
orientações são amplamente discutidas em congressos que
buscam o rumo a ser seguido no processo de construção de uma
sociedade livre do racismo.
Busca-se Incorporar á luta as características particulares

que o racismo apresenta nas diferentes regiões do Brasil-
Isto garante o necessário enriquecimento pessoal e coletivo
da mllitãncia. Além do debate de idéias, o MNU propicia a
renovação do contato com as diversas formas de expressar-se
enquanto negro, consolidando a consciência de homens e
mulheres organizados no movimento, para que se diga "sim" ao
presente, ao passado e ao futuro do seu próprio povo.
Insistimos: os livros didáticos que afirmamos terem perdido

bastante o conteúdo racista ainda são os responsáveis por se
forjar uma visão de mundo fantasiosa, investindo na
alienação e na perda do juizo critico do povo. Afastam
qualquer possibilidade de mudanças das normas e dos
comportamentos que funcionam como fonte de lucro para a
classe dominante. A ocorrência de personagens negras é
mínima, e estas quase sempre aparecem em situações jocosas,
depreciativas, servis, e por ai afora. Isso interfere na
auto-imagem da criança negra
Os textos didáticos são quase sempre responsáveis pelo
complexo de inferioridade encontrado na criança negra e
reforça os estereótipos atribuídos ao negro. E importante
que nossos educadores reavaliem o material didático, de
forma que todas as etnias sejam igualmente contempladas,
dentro dos princípios da justiça, da dignidade e da
igualdade de direitos
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Neste 13 de maio, o nosso apoio ao Movimento Negro
Unificado. Que a persistência de seu trabalho consiga vencer
as duras barreiras que estigmatizam o negro e o mantêm
agrilhoado ao pé da pirâmide social. Muito obrigada.

37fl REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/5/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados: em primeiro lugar, manifesto minha total
solidariedade às palavras da Deputada Maria José Haueisen.
Venho a esta tribuna para tratar de três assuntos.
Primeiramente, quero dizer que vou participar, com muita
alegria, este fim de semana, do encontro dos Deputados
Estaduais do Partido Socialista Brasileiro, em Brasilia. O
Partido Socialista Brasileiro, para quem não sabe, tem 19
Deputados Estaduais: 4 em Pernambuco, 1 no Espirito Santo. 1
em São Paulo, 1 no Ceará, 1 em Rondônia, 1 no Rio Grande do
Sul, 1 na Paraíba, 2 no Maranhão, 1 em Minas Gerais, 2 no
Amapá, 2 no Rio de Janeiro, 1 na Bahia e 1 em Tocantins.
Teremos oportunidade de discutir assuntos gerais,
principalmente as posições do partido em relação a um apoio
critico ao Governo Itamar Franco e a atenção para a questão
do nacionalismo e o perigo da catástrofe americana que nos
ameaça, objeto de um pronunciamento que farei desta tribuna,
embasado em escritos que recebi em meu Gabinete, esta
semana, do nosso Presidente, Dr. Miguel Arraes, que discute
a questão com muita propriedade.
Em segundo lugar, quero registrar nossa apreensão por um
dos eventos mais importantes, sem dúvida nenhuma, para a
política mineira, o qual também ocorrerá este final de
semana. Refiro-me ao Encontro Estadual do PT. No campo da
esquerda, a posição do PT é importante. Esperamos que esse
encontro seja maduro, que sejam discutidas e aprofundadas
posições importantes a serem tomadas na política estadual e
nacional, principalmente tendo-se em vista as eleições do
ano que vem. Hoje mesmo, lemos nos jornais as afirmações
reiteradas do Presidente do PT, Luis Inácio Lula da Silva,
acentuando, em sua mensagem, a necessidade de haver alianças
das esquerdas e das forças progressistas para se
enfrentarem a dura realidade do Brasil de hoje e a questão
das eleições do ano que vem.
Em terceiro lugar, gostaria de voltar a um tema a que já me
referi desta tribuna: a critica a mim dirigida na região de
Manhuaçu, quando lã estive com a Caravana da Cidadania,
caravana do Lula. Ali foi distribuída uma nota em relação à
qual tenho, pelo menos, duas criticas. Antes de tudo,
tratou-se de uma nota indelicada, perdendo-se uma energia
que poderia ter sido usada para denunciar a usurpação do
mandato municipal, praticada pelo PFL de lá, por um Prefeito
que foi eleito em condições absolutamente duvidosas. Nós
estamos acompanhando a anulação dessas eleições aqui, no
Tribunal Regional Eleitoral. Acho que isso seria mais
importante para os cidadãos do PT de Manhuaçu, de Manhumirim
e de Caratinga do que uma critica às minhas posições,
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principalmente sem conhecê-las. Faço, também, uma critica ao
conteúdo da nota, que não deixa de transparecer uma linha
stalinista, referindo-se, inclusive, a práticas muito
próprias das ditaduras de direita e de esquerda, corno é a
questão da cassação de mandatos. Na democracia, isso não
fica muito bem. Nesse sentido, vou ler uma nota, "Síndrome
do Partido Unico", sobre a qual gostaria de que houvesse uma
reflexão por parte de todos os cidadãos da esquerda
brasileira, principalmente tendo-se em vista a formação de
uma aliança de esquerda para o próximo ano. (- Lê:)

"Síndrome do Partido único
Os compromissos deste Deputado com o socialismo e a
liberdade permanecem intocáveis. Anunciamos nossas questões
de princípios quando saímos do PT; contudo, permanecemos na
Frente Minas Popular, ao nos filiar no PSB. Não desprezamos
os votos que o PSB canalizou para a referida frente e que,
até o momento, legitimaram a atuação da Bancada petista no
Legislativo mineiro.
Temos, até o momento, mantido nossos compromissos com as
bases que nos apoiaram e que temos apoiado e ajudado a
construir. Aliás, foi até pelo "excessivo" apoio financeiro
que demos a diretórios municipais, "contrariando" princípios
excessivamente centralizadores do PT, que entramos em crise
com esse partido, recebendo da sua Executiva estadual
criticas que consideramos injustas e desonrosas a nosso
mandato.
Lembramos a alguns "companheiros" que foi honrando nossos
mínimos princípios políticos e éticos bem como a autonomia
mínima - condição necessária á eficácia e dignidade do
trabalho legislativo - que contrariamos alguns interesses
burocratizados na direção estadual petista para persistir
com nosso trabalho na Frente Minas Popular, ampliando o
leque da atuação parlamentar dessa, por meio da efetiva
participação do Partido Socialista Brasileiro na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Como já foi explicitado, não temos fugido à atuação
parlamentar e ao apoio junto ás bases, com os quais
guardamos compromisso social e histórico, como também com os
milhares de eleitores que nos elegeram. O Partido Socialista
Brasileiro encara a luta política sem pretender o monopólio
da verdade e da atuação política em prol de um Brasil melhor
para os brasileiros. Apenas repudiamos posições autoritárias
que se arvoram em proprietários dos compromissos políticos e
partidários com a construção de um Pais onde imperem a
justiça social, a liberdade e a felicidade dos cidadãos.
Raul Messias"
Sr. Presidente, historicamente, sabemos que um partido
único, um partido forte demais, não contribui para a
melhoria da humanidade. Muito obrigado.

39a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso proferido em 13/5/93 pelo

Deputado Baldonedo Napoleão
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostaria de aproveitar esta oportunidade para
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fazer referência a manifestação do Deputado Antônio Fuzatto
de uma constatação de evasão do ICMS de Barroso para outros
municípios
Gostaria de deixar registrado, desta tribuna, que vencemos
as eleições de outubro do ano passado e, ao assumir a
Prefeitura de Barroso, fomos verificar a razão pela qual
estava tão baixa a arrecadação do ICMS no município, uma vez
que sempre tinha sido una das maiores do Estado, devido à
presença de una das maiores fábricas de cimento do Pais.
Realmente, constatamos que a explicação contundente para a

queda da arrecadação do ICMS era, de fato, evasão do ICMS do
Município de Barroso para outros municípios. Imediatamente,
a nossa administração municipal iniciou gestões no âmbito da
alta direção do Grupo Cimento Paraíso, no Rio de Janeiro, e
da direção da indústria no próprio município, apresentando a
situação e solicitando as mais urgentes providências, diante
da constatação de que mais da metade da arrecadação estava
sendo paga em outros municípios. Isso significa, a preço de
hoje, sem correção, um prejuízo estimado em mais de
Cr$70.000.000.000,00 para Barroso. Essa evasão teve inicio
em meados de 1991, portanto em plena administração passada,
sendo que, em termos de hoje, equivale, no mínimo, a uma
perda de 3 ou 4 bilhões de tCMS por mês.
Mas, graças à iniciativa da administração de Barroso, a
fábrica de cimento reconheceu o erro que vinha cometendo e,
já no mês de abril, a arrecadação do ICMS foi feita no
próprio município. Nesse momento, a Prefeitura negocia com a
direção da fábrica de cimento uma pauta composta de diversos
itens, o que vai significar ressarcimento à Prefeitura de
uma boa parte dos recursos perdidos, oriundos dos prejuízos
decorrentes dessa evasão de rendas. Assim, a questão foi
detectada, estudada e levada à direção da fábrica, que,
responsável e prontamente, corrigiu o desvio, ao mesmo tempo
em que tem negociado o ressarcimento à Prefeitura Nesse
episódio, o que estarrece a população de Barroso é que a
administração anterior assistiu a essa evasão de rendas
silenciosamente, numa omissão, no mínimo, covarde e
criminosa-
Hoje, o outrora rico Município de Barroso convive com um
índice de desemprego muito grande, com grande parte de sua
população passando as mais graves dificuldades e, até mesmo,
fome, com uma Prefeitura arrasada, envolvida em muitas
dividas e com a receita mais baixa verificada desde 1966,
quando entrou em vigor a reforma tributária que criou o ICMS
e contemplou os municípios de economia industrial.
Resumindo, o que está sendo feito agora, depois de

concluída a negociação com a direção da fábrica de cimento,
é a apuração da razão pela qual a administração anterior
silenciou-se com relação a essa evasão de rendas, já que,
desde 1991, o ICMS deixou de ser integralmente recolhido,
deixando de gerar receita para o município. Isso é o que eu
queria deixar registrado nesta Casa, no dia de hoje Muito
obrigado. 

39a REUNIÃO ORDINÁRIA
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Discurso proferido em 13/5/93 pelo
Deputado Gilmar Machado

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
imprensa, demais presentes nas galerias, nós estamos hoje,
aqui, para discutir a respeito da intermediação de mão-de-
obra no Estado de Minas Gerais. Gostaríamos de que a maioria
dos parlamentares estivesse presente. Entendemos que vivemos
agora um momento grave para o funcionalismo do Estado. E. ao
mesmo tempo em que fazemos esse debate, vemos algumas
empresas beneficiando-se com os contratos feitos pelo
Estado. O Estado paga cerca de três a quatro salários
mínimos, sendo que o funcionalismo recebe um salário, às
vezes, uni e 1/2. O Estado está fazendo um gasto abusivo no
contrato dessas empresas. Nós queremos debater essa questão,
que é muito séria, não só em Minas Gerais, mas também no
Brasil
Ao analisarmos o nosso próprio projeto, entendemos que
haveria necessidade de algumas reformulações e as fizemos
por meio de alguns substitutivos. Vamos deixar o debate para
quando o projeto retornar ao Plenário. Vamos abrir mão do
tempo que temos hoje, porque o projeto vai voltar à Comissão
de Fiscalização Financeira e, quando ele voltar ao Plenário,
estaremos falando mais um pouco a respeito da situação da
intermediação de mão-de-obra. O Estado está contratando
empresas para executar alguns serviços, abrindo mão de seus
funcionários. Esse fato tem trazido uma série de problemas
ao nosso Estado. Retornaremos a essa questão quando o
projeto estiver na fase de votação.
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Belo Horizonte, sábado, 29 de maio de 1993

ATAS

ATA DA 387? REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE MAIO DE 1993

Presidência dos Deputados Elmo Braz e Bené Guedes
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Interrupção da reunião e sua transformação em especial -
Suspensão e reabertura da reunião T 2? PARTE (ORDEM DO DIA):
1? Fase: Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Militão - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -

Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Edward Abreu - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Santãnna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Laviola -
José Maria Pinto - José Remato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen -
Raul Messias - Reinaido Lima - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wilson Pires -
0 Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - 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.

Interrupção da Reunião e Sua Transformação em Especial
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Presidência interrompe, neste instante, os trabalhos
ordinários para, nos termos do lg do art.23 do Regimento
Interno, destinar a primeira parte desta reunião a homenagem
especial ao Prof. Caio Mário da Silva Pereira.
- A ata da reunião especial destinada a homenagear o Prof.

Caio Mário da Silva Pereira será publicada em outra edição.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece a todas as
autoridades presentes, dá por encerrada esta solenidade e
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suspende a reunião por 5 minutos para os cumprimentos. Está
suspensa a reunião

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Elmo Braz) - Estão reabertos os
trabalhos.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lg 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.

Questão de Ordem
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente,
infelizmente não vamos ter "quorum' para votaçã

 
corno pode

ver V Exa Por essa razão, solicito a V Exa qu
 

de plano,
encerre os trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - É	regimental a questão de ordem
levantada pelo ilustre Deputado Tarcisio Henriques. A
Presidência, verificando de plano que não há' quorum " para
votação e prosseguimento dos nossos trabalhos, encerra a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de amanhã, dia 28, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 13 DE
ABRIL DE 1993, DESTINADA À HOMENAGEM À FIEMG, PELO

TRANSCURSO DE SEU 601) ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Designação de comissão - Com-
posição da Mesa - Destinação da reunião - Hino Nacional
Brasileiro - Pronunciamento do Deputado Roberto Amaral -
Discurso do Dr. Francisco Antônio de Melo Reis - Exposição
do Dr José Alencar Gomes da Silva - Entrega de placa
alusiva à	homenagem - Palavras do Sr, Presidente -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h10min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Bené Guedes -

Sebastião Helvécio - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Edward Abreu - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - tbrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Laviola - José Leandro - José Renato - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Milton Salles - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
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Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2Q
Secretário, para proceder á leitura da ata da reunião
anterior.

Ata
O Deputado Reinaldo Lima, 2Q-Secretário 'ac1 hoc, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa comissão composta
pela Deputada Maria Elvira e pelos Deputados Antônio Júlio,
Dílzon Melo e Ambrõsio Pinto, para introduzir no recinto do
Plenário as personalidades convidadas, que se encontram no
Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa os Exnios. Srs. Dr. Francisco Antônio de Melo Reis,
Secretário de Indústria e Comércio, representando o
Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia; Dr. José Alencar
Gomes da Silva, Presidente da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais; Dr. Mauricio Borges, Secretário
Municipal de Planejamento, representando o Prefeito de Belo
Horizonte, Dr. Patrus Ananias, Cel. Fortunato Ribeiro,
Comandante do Corpo , de Bombeiros, representando o
Comandante-Geral da PolIcia Militar do Estado de Minas
Gerais; Dr. Lúcio Benquerer, Presidente da Associação
Comercial do Estado de Minas Gerais; e Deputado Estadual
Sebastião Helvécio, 4Q-Secretário da Assembléia Legislativa.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a presente reunião especial

a home nagear a Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais -FIEMG -, pela passagem do seu 60g
aniversário de fundação.

Hino Nacional Brasileiro
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir de pé o

Hino Nacional Brasileiro.
(- Execução do Hino Nacional Brasileiro.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto
Amaral, autor do requerimento que suscitou a realização
desta reunião.

Pronunciamento do Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Exmos. Srs. Deputado José
Ferraz, DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais; Francisco Antônio de Melo Reis, DD.
Secretário da Indústria e Comércio, que representa, nesta
cerimônia, o Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia; Dr.
José Alencar Gomes da Silva. DD. Presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais; Dr. Mauricio Borges,
Secretário Municipal de Planejamento, representando o Sr.
Patrus Ananias, Prefeito de Belo Horizonte; Cel. Fortunato
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Ribeiro, Comandante do Corpo de Bombeiros, representando o
Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais; Dr. Lúcio Bemquerer, Presidente da Associação
Comercial de Minas Gerais; Deputado Sebastião Helvéclo, 4
Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; Srs. Deputados, Sras. Deputadas, meus senhores e
minhas senhoras, a Federação das indústrias do Estado de
Minas Gerais vive período de justificadas comemorações
relativas ao 60Q aniversário de sua fundação. Circulando
carinhosamente com a sigla FIEMG, a federação tem marcado
sua presença em todos os movimentos favoráveis ao processo
de industrialização de Minas, não apenas se somando a
iniciativas governamentais ou privadas porque, multas vezes,
é ela própria que idealiza campanhas, alardeia seus méritos
e parte, resoluta, em busca da concretização de um
pensamento.
Frutificando o sistema industrial, a FIEMG exerce
indiscutível liderança nos meios produtivos do Estado,
lançando a seu crédito uma folha de serviços que se prende
ao longo espectro das conquistas mineiras, tanto nas
realizações de maior envergadura - o que a credencia como
poderosa aliada dos grandes empreendedores - quanto nos
esforços de menores proporções, atitude que a torna
imprescindível parceira dos empresários iniciantes ou de
modestos recursos.
Assistimos, com inarredável admiração, ao trabalho
desmedido que a FIEMG vem realizando na assessoria do
produto industrial de Minas Gerais. Quantas serão as
dificuldades, quantos serão os interesses contrários que
precisam ser vergados ao peso do gesto de disposição
intransigente, de propósito inflexivel, absolutamente
irredutível em seu curso de crença, de convicção e de
destemor?
Legitimada por essas qualidades, vai a FIEMG exercendo o
papel de baliza, de batedora com crescente investidura na
função de erguer empresas liliputianas á estatura de
organizações gigantescas. Antes, é o trabalho industrial que
a federação defende na ação intimorata de aglutinar forças
que permitam o soerguimento global de todos que pelejam na
arte e no oficio de produzir.
Registrada em cartório no dia 12/2/33, a Federação das
Indústrias de Minas Gerais tinha o objetivo de "propugnar
pela educação cívica dos que empregam sua atividade na
indústria, cooperando, assim, para o engrandecimento do
Brasil".
Há 60 anos, dois nomes despontavam na vida industrial de
Belo Horizonte. Eram Américo Renê Gianetti, que comandava a
S. A. Metalúrgica Santo Antãnio, e Euvaldo Lodi, fundador da
Usina Gorceix e da Companhia Ferro Brasileiro. Associando-se
a outros empresários, esses dois baluartes Iniciaram o
movimento de dotar o Estado de uma associação classista,
embora soubessem ter de enfrentar dificuldade de
considerável monta: criar a entidade na Capital mineira,



687

quando o verdadeiro núcleo industrial se localiza em Juiz de
Fora.
Sensíveis à delicada situação, os fundadores da federação
entenderam que havia uma única salda para contar com a
adesão do empresariado da "Manchester Mineira": eleger seu
primeiro presidente o Sr. José Carlos de Moraes Sarmento, um
dos lideres do setor têxtil de sua cidade, e Presidente do
Centro Industrial de Juiz de Fora. Foi por esse caminho que
a entidade se tornou viável.
A época era das mais severas para a economia mundial
refletindo os efeitos da grande crise de 1929. Não bastassem
os problemas que afligiam a todos os quadrantes dos circules
da produção. Minas Gerais se via em posição nitidamente
inferior ao Rio de Janeiro e a São Paulo.
Como o trabalho nunca teve o poder de intimidar os homens
desta terra, os entraves foram sendo removidos
paulatinamente, sob a lúcida orientação dos dirigentes da
FIEMG, já que a essa casa acorreram as mais brilhantes
personalidades dos meios produtivos do Estado. Entre os
primeiros, além dos já citados, é preciso reverenciar a
memória de Alvimar Carneiro de Rezende, José da Silva
Brandão, Augusto Gonçalves Filho, Antônio Pereira da Rocha,
José Gonçalves de Souza e João Pinheiro.
Estado deatividade essencialmente agrícola, Minas foi
ganhando espaço na área industrial. Embora as primeiras
fábricas tenham aparecido no fim do século passado, a
indústria mineira só viria a conhecer um progresso real na
segunda metade deste século. Em cada passo da evolução, em
cada etapa do desenvolvimento, a Federação das Indústrias
esteve presente na condição de elemento catalisador,
francamente postada na liderança das campanhas em favor da
economia de Minas Gerais.
Como conseqüências desse trabalho extremamente proveitoso,
conquistas foram sendo colecionadas pelo povo de Minas. A
guisa de exemplo, é forçoso lembrar a criação da CEMIG, a
implantação do BDMG, a instituição da USIMINAS, a
organização da AÇOMINAS, a atração da FIAT, a fixação da
Refinaria Gabriel Passos e a industrialização da área
mineira da SUDENE, tendo como pólo a cidade de Montes
Claros, a qual tenho a honra de representar neste
parlamento.
Seria cansativo enumerar os trabalhos desenvolvidos pela
FIEMG em prol do Estado de Minas. As forças da Federação das
Indústrias não somente atuam no sentido restrito da produção
mas também exercem influência nos campos afins. Constitui
ilustração desse diversificado trabalho o que ocorre no
sistema viário: para a evolução desse componente do
progresso, a FIEMG promoveu congressos iniciais pró-
duplicação da Fernão Dias, da BR-050 e da Rio-Bahia, sendo
que os resultados já se fazem sentir: o Governo Hélio Garcia
está duplicando o trecho mineiro da Fernão Dias.
Porque os que trabalham na indústria não são máquinas ou
ferramentas, a FIEMG se conscientiza das necessidades do
contingente humano. Evoluindo da teoria para a prática, a



688

referida federação explora, no SENAI, os programas de
formação profissional da juventude, enquanto dá ao SESIMINAS
condições de proporcionar educação, lazer e cultura aos
industriários e seus dependentes.
No ensejo das comemorações do seu 6OQ aniversário, a
Federação das Indústrias é conduzida por um empresário de
alta linhagem, personalidade que se sobressai admiravelmente
nos círculos da melhor elite que faz a grandeza do Pais.
Trata-se de José Alencar Comes da Silva, grande cidadão de
Minas.
O Presidente da Federação das Indústrias é homem da
indústria. Essa coerência, além de ser exigência explicável,
define o perfil humano de um realizador. Seu nome se liga a
organizações que vão das indústrias de roupas ao ramo
hoteleiro, da tecelagem á pecuária, da estamparia á
construção civil. Amplo leque de quem atua em áreas de
interesse público, perspicaz e aclarado timoneiro de dezenas
de associações que arrostam dificuldades em defesa da
sobrevivência e da dignidade das instituições.
Por ocasião da visita do Presidente Itamar Franco à sede da
Federação das Indústrias, José Alencar Comes da Silva deu
testemunho da posição exemplar da FIEMG: "Ao longo de sua
história, tem sabido reverenciar os autênticos valores da
nacionalidade. Por isso, antecipou-se na condenação á
improbidade governamental que escandalizava a Nação
brasileira e ao descaso que se verificava em relação ao
agravamento da questão social'.
Recentemente, tivemos ocasião de visitar um de seus
projetos Industriais em Montes Claros e pudemos constatar o
alto índice de tecnologia usado na indústria, que nada tem a
dever a qualquer pais do planeta.
O pensamento do Presidente da FIEMC é deveras norteador,
como se vê nesse passo: 'A liberdade da iniciativa de
produzir a riqueza e distribui-la estimula a criatividade,
na qual os empreendedores encontram meio capaz de detectar,
de compreender e de subjugar as crises. Representa esse
fator garantia fundamental para que se opere a retomada do
crescimento tão almejada pela Nação".
Assim como José Alencar Comes da Silva, os que o precederam
na direção dos destinos da FIEMG vieram dos estratos mais
significativos da vida mineira. Permitam-me agora
reverenciar o conterrãneo Or. Luis de Paula Ferreira, Vice-
Presidente e precursor da industrialização no Norte de
Minas.
Difícil é buscar relevo em superfície igualmente elevada.

Entretanto, ainda que seja custoso para o dever de justiça,
rememoramos a figura de outros Presidentes da FIEMC, tais
como Newton Antônio da Silva Pereira, Hamleto Magnavacca,
Lidio Lunardi, Fábio de Araújo Motta, oportunidade em que
evocamos o nome de dois benfeitores da entidade, ainda na
continuidade dos bons serviços prestados à FIEMC: refiro-me
a Theódulo Pereira e a Nansen de Araújo. Temos o privilégio
de desfrutar a amizade de seu filho Neusito.
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A despeito dos atuais embaraços do País, a Federação das
Indústrias segue a rota dos predestinados, tão exatamente
como antigos mineiros puseram os ideais á frente das
vicissitudes.
Nesses 60 anos de continuo estimulo à produção industrial,
a FIEMG tem implantado e desenvolvido programas que não
podem ser enumerados em pronunciamento de pequena extensão,
como este. Diga-se, no entanto, que a Federação das
Indústrias cobre todas as áreas da indústria mineira, desde
os ramos mais sofisticados e essenciais até os mais
elementares e acessórios.
Num ritmo que constitui indicador para as empresas, a FIEMG
se ultrapassa a cada momento de sua fecunda existência,
sempre atinando com a necessidade de difundir projetos que
conduzam ao incremento da produtividade e á melhoria da
qualidade, a fim de que o produto mineiro possa ganhar maior
espaço nos mercados interno e externo.
No final dos anos 60, a indústria participava com apenas
18,5% do Produto Interno Bruto de Minas Gerais. Atualmente,
a participação alcançou o elevado índice de 43% dos
US$47.000.000,00 da riqueza mineira, já hoje classificada
como a segunda do Pais.
O industrial mineiro, talentoso e sabidamente capaz,
produziu esse notável avanço. Todavia, deve-se reconhecer
que forças isoladas não poderiam produzir tarefa de igual
magnitude. A reunir influências, a orientar direções, a
exigir dos poderes constituídos apoio às grandes causas
desse importante segmento gerador de divisas, a Federação
das Indústrias de Minas Gerais reflete a própria soberania
do povo mineiro. Ao encerrar nosso pronunciamento,
cumprimentamos o Presidente José Alencar Gomes da Silva, bem
como seus pares, e levamos nossas felicitações a toda a
comunidade industrial de Minas, que faz o progresso e o
desenvolvimento deste Estado, por ocasião do aniversário da
Casa que lhes é comum.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Exmo. Sr. Secretário da
Indústria e Comércio, Dr. Francisco Antônio de Melo Reis.

Discurso do Or. Francisco Antônio de Melo Reis
O Or. Francisco Antônio de Melo Reis - Exmo. Sr. Deputado
José Ferraz, DO. Presidente desta Casa; demais
personalidades componentes da Mesa; Srs. Deputados; minhas
senhoras e meus senhores, impedido de comparecer a esta
solenidade, por força de compromissos anteriormente
assumidos, delegou-nos 5. Exa. o Governador do Estado, Dr.
Hélio Garcia, a grata missão de, em seu nome, saudar a
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a quem a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais presta hoje
uma justa homenagem pela passagem de seus 60 anos de vida.
Para nós, que eventualmente ocupamos a Pasta de Indústria e

Comércio deste Estado, é sempre motivo de satisfação e de
orgulho abordar o tema FIEMG, pois fazendo-o estamos nos
referindo a uma das mais importantes entidades de Minas - a
casa do empresário - responsável, em grande parte, por
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ponderável parcela do desenvolvimento industrial que marcou
o Estado nos últimos anos.
A história da FIEMG está eivada de grandes momentos e de
iniciativas cujo objetivo maior é a própria evolução desta
terra, seja em termos econômicos ou sociais.
Estuário natural de Idéias e de Ideais que emergem da nossa
elite empresarial, á FIEMG tem sido reservado o papel de
liderar importantes movimentos, a maioria deles com desfecho
favorável, não somente para a entidade, mas para a própria
comunidade mineira.
Não podemos nos esquecer, por exemplo, das campanhas que
culminaram com a implantação da USIMINAS em território
mineiro, o mesmo acontecendo com relação á refinaria
Gabriel Passos. à AÇOMINAS e á FIAT.
Tais conquistas, de fundamental importância para o nosso
desenvolvimento, jamais seriam obtidas não fosse a posição
de vigília e mesmo de luta de determinados setores de nossa
sociedade, entre eles o das entidades de classe, com
especial destaque para a FIEMG.
Seria injusto colocar em relevo a atuação da entidade hoje
homenageada e omitir o nome de alguns de seus ex-
Presidentes, a quem Minas tanto deve, por força de sua visão
de futuro e de sua indiscutível liderança.
Por isso, é com orgulho que pronunciamos aqui os nomes de

Américo Renê Giannetti, Lidio Lunardi, Fábio de Araújo Motta
e Nansen Araújo, cujas vidas se confundiram com a da própria
entidade nos seus projetos e nos desafios vencidos. E, entre
esses desafios vencidos, incluímos a expansão, cada vez
maior, do SESI e do SENAI entre nós. São duas obras
extraordinárias, de responsabilidade da FIEMG, e que só os
menos informados desconhecem no tocante á sua grandeza e ao
seu alcance.
Quero aqui deixar os agradecimentos do Governo de Minas á
entidade dos empresários mineiros pelo apoio que tem dado
aos nossos projetos de expansão industrial, alguns deles em
pleno deslanche, apesar das conhecidas dificuldades
conjunturais.
Só o Pró-Indústria possibilitou, no ano passado, que
investimentos da ordem de US$1.000.000.000,00 fossem feitos
na implantação e na expansão de unidades fabris em nosso
Estado.
Para encerrar, a nossa saudação toda especial a esse líder

da melhor têmpera que Minas está revelando ao Pais: José
Alencar Comes da Silva, atual presidente da FIEMG.
Empreendedor, inovador, talentoso, José Alencar tem sabido,
como ninguém, conduzir os destinos da entidade, dando a ela
a mesma grandeza e dimensão que imprimiu ás suas empresas.
Um homem certo no lugar certo. Podem crer. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. José Alencar Gomes
da Silva, Presidente da Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais.

Exposição do Or. José Alencar Comes da Silva
O Or. José Alencar Cones da Silva - Exmo. Sr. Deputado José
Ferraz, digno Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
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de Minas Gerais; Exmo. Sr. Or. Francisco Antônio de Mello
Reis, digno Secretário de Estado de Indústria e Comércio,
representante, nesta solenidade, de S. Exa. o Sr. Governador
do Estado, Dr. Hélio Garcia; ilustre Dr. Mauricio Borges,
DO. Secretário Municipal de Planejamento, representante do
Sr. Prefeito, Patrus Ananias; Cel . Fortunato Ribeiro, digno
Comandante do Corpo de Bombeiros, representante do
Comandante-Geral da Policia Militar de Minas Gerais; meu
caríssimo amigo, companheiro, líder inconteste, Presidente
da Associação Comercial de Minas, Or. Lúcia Bemquerer; Exmo.
Sr. Deputado Sebastião Helvécio, digno 4Q-Secretário da
Assembléia Legislativa de Minas; Srs. Deputados aqui
presentes, demais autoridades, meus amigos do sistema FIEMG,
companheiras de diretoria, empresários que aqui vieram para
prestigiar esta solenidade, minhas primeiras palavras são
para expressar um profundo agradecimento ao Deputado Roberto
Amaral e ao Secretário Mello Reis. Eles falaram da federação
como nós não sabemos falar. Exaltaram nossos antecessores,
percorrendo toda a história da entidade, numa prova de que
as autoridades governamentais que eles representam
acompanham o trabalho dessa casa não só em benefício do
desenvolvimento industrial como também como entidade
participante na vida mineira, em tudo aquilo que diga
respeito aos elevados interesses do Estado. Muito obrigado,
Deputado Roberto Amara]. Muito obrigado, ilustre Seretàrio
de Estado, Dr. Mello Reis.
Esta reunião solene representa para nós, da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais, motivo do maior
orgulho. Emociona-nos a evocação da passagem dos 60 anos da
FIEMG. Emociona-nos, também, o tato de que a celebração de
hoje ocorre no majestoso cenário da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, na qual o infalível sentimento popular
aprendeu a identificar um símbolo maior de nossa vocação
democrática.
Nascida de proposta do digno Deputado Roberto Amaral, uma
das vozes mais afirmativas do pensamento político de nosso
Estado, a decisão de se homenagear a FIEMG encontrou guarida
em todas as correntes de opinião política desta egrégia
Casa, conferindo à nossa data uma ressonância especial. O
peso da tradição humanística de nossa Assembléia
Legislativa, com suas origens nas Juntas da Capitania das
Minas Gerais, ainda nos primórdios do século XVIII, torna
mais denso e marcante o sentido do tributo que aqui se
presta ao segmento industrial.
Reconhecida por muitos como a mais antiga forma de
representação popular surgida nas Américas, "verdadeiro
parlamento do povo da Capitania", no dizer do saudoso
historiador João Camilo de Oliveira Torres, esta instituição
quase tricentenária projeta e amplia, por isso mesmo, a
dimensão de todos os assuntos e temas trazidos à sua tri-
buna, conferindo-lhes realce e notoriedade. Ela sabe
conceber e realizar, de modo esplêndido, o importante papel
dos parlamentos na vida democrática.
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É oportuno relembrar que, no contexto universal, a
representatividade do Poder Legislativo para falar e agir em
nome do povo se legitimou em quase oito séculos de história.
Foi em atendimento às pressões da consciência coletiva, que
deram os primeiros sinais no final do século XII e se
cristalizaram no século seguinte, que o Rei João 1, o
célebre "João sem Terra!!, editou, em 1215, na Inglaterra, a
Magna Carta. A "petição de direitos!! que deu origem ao edito
real foi, na verdade, a primeira manifestação participativa
da vontade popular nas decisões do Estado.
O parlamento, tal como passou a ser conhecida a
representação política popular, oficializou-se a partir de
1239. Constituiu, então, a semente do poder constitucional,
que germinou e cresceu ao longo dos séculos seguintes, para
produzir frutos duradouros a partir do século XIX.
A idéia, como toda grande idéia, logo correu mundo,

saltando da ilha para o continente, fincando raizes primeiro
na França, na Alemanha e na Itália e espalhando-se depois
para outras terras. Muitos foram os percalços, dificuldades
e incompreensões que os parlamentos tiveram de suplantar,
até se chegar a uma forma de atuação assimilada pela
sociedade, universalmente consagrada e dotada de pujante
força de representação.
Existem ainda - como triste realidade contemporânea -
parlamentos amordaçados por regimes que de democráticos
possuem apenas a fachada. Felizmente, a lição sábia da
história, desaprendida pelos tiranos, mostra,
esperançosamente, que não existe usurpação de poder que se
sustente por toda a vida.
Em contrapartida, em países de democracia jovem como o
Brasil, o parlamento - tangido pela vontade unissona da
Nação e guiado pela flama de Deputados com inesquecível
papel na construção da democracia, como é o caso de Ulysses
Guimarães, para se apontar apenas um entre muitos nomes
reconhecidos como símbolos - tem dado, repetidamente,
mostras de sua grandeza como poder popular. A participação
parlamentar brasileira em acontecimento recente da vida na-
cional foi memorável. Ajudou na recolocação do Pais no
caminho da dignidade e da ética, estabelecendo sintonia
perfeita com o sentimento das ruas.
Esta é, por conseguinte, no entendimento de todos nós, que

admiramos o parlamento, que confiamos em seu trabalho, a
natureza e a missão do Legislativo: captar os anseios
populares, transformando-os em ações que resultem em
beneficio coletivo. Para isso, há de estar o Poder
Legislativo, como acontece em Minas, sintonizado com o cla-
mor das ruas, atuando como tribuna, como termômetro preciso
das aspirações legitimas da sociedade.
Instituição que expressa valores culturais e humanisticos

definitivos, o parlamento democrático representa uma
profecia viva do futuro humano, onde está sendo esculpido,
em esforço constante de aprimoramento, o modelo de
convivência comunitária da posteridade.



693

Na percepção dos fenômenos sociais e na condução dos seus
desdobramentos e conseqüências, ao Poder Legislativo são
indispensáveis o domínio de aguçada compreensão política e a
prática de saudável e arraigado espirito público.
A história mostra que sensibilidade política e espirito
público têm sido, afortunadamente, o apanágio das diversas
gerações de parlamentares mineiros, que fizeram desta
Assembléia Legislativa, desde a sua instalação, em
31/1/1835, o quartel das lutas libertárias e uma inexcedível
escola de formação de incontestadas lideranças nacionais. E
preciso que se proclame que a formação política e O
delineamento da estrutura produtiva de Minas estão
intrinsecamente ligados ao exercício pleno da atividade
parlamentar. Desde o século passado, pairando viva até os
nossos tempos, a imagem do legislador mineiro, com a sua
requintada sensibilidade social, deixou marcas profundas no
caráter da classe política. A experiência parlamentar
mineira fez escola, definiu uma postura, fez da diplomacia,
da negociação entabulada com arte, do desprendimento, do
desassombro diante das imposturas e impertinências do
totalitarismo, um sinal inconfundível da supremacia dos
valores políticos cultivados em Minas Gerais.
Da mesma forma, ao nosso legislador devem ser creditadas,

tanto no passado como no presente, importantes iniciativas
de proteção às nossas riquezas minerais, de incentivo ás
nossas atividades produtivas, de ativação de outros
mecanismos capazes de promover o desenvolvimento econômico e
o progresso social e, também, como uma espécie de marca
importante na atividade política dos tempos modernos, de
defesa e preservação do meio ambiente.
Companheiros aqui presentes, ilustres convidados e
colaboradores, é dessa instituição modelar, com longa e rica
história de participação na edificação da democracia, com
notável acervo de serviços ás causas de Minas e do Brasil
que a FIEMG está a receber, neste momento, homenagem tão
desvanecedora.
Sr. Presidente José Ferraz, esta Casa - que V. Exa. conduz
com discernimento, serenidade e sabedoria, na linha da
tradição cultivada por tantos vultos políticos eminentes que
por ela passaram - agrega à crônica das comemorações dos 60
anos da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
um marco de alto significado, objeto de nossa imorredoura
gratidão.
Cabe-nos, ao ocupar esta tribuna, o privilégio e, mais do

que isso, o dever, como segmento da comunidade representada
no parlamento mineiro, de comentar, à guisa de uma prestação
de contas, alguns aspectos do trabalho que a FIEMG realiza.
A Federação lidera um sistema que agrupa o Serviço Social da
Indústria - SESI -, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI -; o Centro das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - CIEMG -; 116 sindicatos filiados, espalhados
por todas as regiões; o Instituto Euvaldo Lodi - IEL -; a
Caixa de Assistência e Previdência Fábio de Araújo Motta -
CASFAM -; e a Cooperativa de Prestação de Assistência Médica



694

da Indústria de Minas Gerais Ltda. - CDMSAÜDE. Todas essas
entidades e órgãos acham-se com as atenções voltadas para o
crescimento e a valorização do homem, na esfera pessoal e na
área profissional. O desenvolvimento econômico, como meio de
se alcançarem os objetivos sociais, é o alvo prioritário nas
ações empreendidas.
Rejubilamo-nos em poder registrar que, nesses 60 anos de

existência, o sistema FIEMG acumulou valioso patrimônio de
experiência e de serviços nos campos econômico, social
educacional, cultural e artístico.
Em diferentes etapas da história, a FIEMG tem-se colocado
firmemente na defesa dos interesses maiores do nosso Estado,
liderando ou participando de movimentos e campanhas que
resultaram em imensuráveis benefícios para Minas. A entidade
esteve na linha de frente da luta pela criação do Banco do
Desenvolvimento de Minas Gerais. Batalhou, denodadamente,
pela implantação da USIMINAS. da AÇOMINAS e da Refinaria
Gabriel Passos. Empenhou-se pela construção da BR-262,
ligando Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro. Mais
recentemente, concentrou seus esforços na melhoria das
condições de estradas vitais á circulação e escoamento de
nossa riquezas.
Em congresso realizado em Pouso Alegre, prestigiado pelos

então candidatos ao Governo do Estado, a FIEMG obteve deles
o compromisso de duplicação da Rodovia Fernão Dias.
Promoveu, posteriormente, em Governador Valadares e Uberaba,
congressos em favor da duplicação da Rio-Bahia e do trecho
mineiro da BR-050.
Fiel ao compromisso assumido, o eminente Governador Hélio
Garcia se prepara, agora, aplaudido pelos méritos de sua
indiscutível liderança, para detonar o processo de
duplicação da Fernão Dias. E uma conquista que tem a nossa
participação. Ficamos felizes em poder compartilhar dessa
realização como colaboradores da classe política, parceira
decisiva em tantas outras igualmente significativas batalhas
em favor do desenvolvimento.
A interiorização do desenvolvimento vem sendo destaque no
trabalho do Sistema FIEMG. As ações desenvolvidas são
representadas pela prioridade que vem sendo dada ao interior
na destinação dos recursos gerados pela indústria e
movimentados pelas nossas entidades. O SESI, com os Centros
de Atividades do Trabalhador e outras unidades de prestação
de serviços; o SENAI, com os Centros de Formação Profis-
sional e as unidades móveis de aprendizagem industrial; a
FIEMG, com os Núcleos de Apoio às Pequenas e Médias
Indústrias e os estímulos conferidos á criação de sindicatos
municipais, além de outras iniciativas, estão presentes,
hoje, de modo marcante, em todas as regiões do Estado. E a
nossa maneira de concorrer para a interiorização do
desenvolvimento, visando a evitar o crescimento do fluxo
migratório para as grandes metrópoles.
Carreando para o interior recursos e condições de geração
de novas riquezas, de preparação, aperfeiçoamento e
aproveitamento de mão-de--obra, acreditamos estar
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contribuindo para a permanência do homem em seus pagos
natais. Ali, conforme a história mostra, ele será sempre
mais feliz, desfrutando melhores oportunidades para se
realizar em nível pessoal, familiar e profissional.
Á explosão de progresso das grandes metrópoles, fantasia
que povoou por longo tempo o sonho de milhões, tornou-se uma
cruel realidade. As grandes cidades se esgotaram na sua
capacidade e possibilidade de proporcionar vida digna aos
menos abastados. Os resultados dolorosos do êxodo estão
traduzidos na favelização crescente das periferias,
transformadas em verdadeiros guetos de miséria e privações
de toda ordem. Verdadeiros guetos de infelicidade. Estamos,
ao nosso jeito, com os limitados recursos de que dispomos,
fazendo alguma coisa no sentido social. Ninguém, nenhum
segmento consciente pode se ausentar. O Sistema FIEMG está
inserido, presente.
Documento oficial do Governo brasileiro, o Anuário
Estatístico divulgado pelo IBGE alerta, com números e dados
estarrecedores, para uma situação social alarmante. Há quem
sensatamente se atemorize com a proximidade do chamado ponto
do não_retorno. O tamanho e o volume das dificuldades, a
dimensão da verdadeira tragédia exposta a nu no arrasador
documento, estão a exigir de todos nós posicionamento
imediato, vigoroso, categórico. Como é que pode acontecer de
alguém passar fome - e são milhões de irmãos que passam
fome, segundo o anuário - num pais rico como o Brasil? Isso
representa um desafio à nossa responsabilidade e um insulto
à inteligência e á criatividade do homem, como já foi dito.
O pensador Paul arunton lembra-nos que "aquilo que
realmente importa na vida de uma nação é a qualidade de seus
lideres, o caráter dos que guiam os seus destinos'. Quis
esclarecer com isso com quem está a responsabilidade na
solução dos problemas que afligem o povo.
E chegada a hora de as lideranças assumirem o papel central
que lhes toca no gigantesco processo de resgate social das
parcelas marginalizadas de nossa gente.
Não podemos contemplar com a impassibilidade de bonzo
nepalês refugiado em seu ideal ascético num mosteiro
inacessível do Himalaia a esfinge, o monstro do quadro de
miséria que se agrava de modo aterrador.
Com o seu potencial de primeiríssimo mundo, pelos recursos
naturais e humanos de que dispõe, o Brasil não pode resvalar
pelo despenhadeiro dos mais degradantes estágios da escala
social.
Sobre este riquissimo território que Deus nos deu,
precisamos construir uma Nação de primeiro mundo, até para
merecê-lo. Se assim não acontecer, estaremos, as lideranças
deste Pais, traindo o legado que nos foi deixado pelos
nossos maiores.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, em suas
áreas de atuação, se identificam como caixas de ressonância
dos anseios da sociedade, que, composta de gente pacifica,
ordeira, progressista, reclama de suas lideranças atitudes e
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iniciativas que lhe devolvam a esperança de dias menos
atormentados
Todos nos posicionamos, incisivamente, contra os desmandos
políticos e o descalabro moral que sacudiram o Brasil
recentemente.
Na seqüência desse procedimento épico, todos devemos nos

oferecer para ocupar novamente um lugar na trincheira pela
redenção social do Pais.
E aqui estamos - na sede do Poder Legislativo, o Poder do

povo - conclamando a que integrem essa verdadeira cruzada,
sob as inspirações cívicas desta tribuna de expressão
histórica, todos os segmentos responsáveis da sociedade. Na
linha de frente, orientando seus liderados, estarão os
eminentes Deputados que compõem o Plenário desta augusta
Casa. E estaremos dignificando o nome e o exemplo de nu-
merosos vultos da nossa História, como Bernardo Vasconcellos
e o Padre Manoel Rodrigues da Costa, que honraram a
instituição parlamentar como membros do Conselho-Geral da
Província. Apóstolos desassombrados dos grandiosos ideais da
Inconfidência, permaneceram, eles, depois da Independência,
leais à causa do desenvolvimento, ajudando a plasmar a alma
de Minas, parte da herança cívica que nos foi legada.
Temos ai fonte permanente de inspiração para que
continuemos devotados aos destinos da Pátria, fiéis ao
inarredável compromisso de promover a grandeza nacional.
Muito obrigado.

Entrega de Placa Alusiva à Homenagem
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai proceder à entrega

ao Presidente da Federação das [r,dústrias do Estado de Minas
Gerais, Dr. José Alencar Gomes da Silva, de uma placa
alusiva a esta homenagem, cujos dizeres são os seguintes:

!! A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, por
ocasião do seu 60Q aniversário de fundação, o reconhecimento
da comunidade mineira, através da Assembléia Legislativa,
por sua destacada participação no desenvolvimento industrial
no Estado de Minas Gerais.!!

Palavras do Sr. Presidente
Ninguém soube melhor caracterizar a vocação maior de nosso

Estado que o saudoso Presidente Tancredo Neves: "O primeiro
compromisso de Minas é com a liberdade.!!. Entretanto, não
pode ser livre um povo enquanto estiver atado a
contingências como o subdesenvolvimento, o desemprego, a
miséria, o analfabetismo, a doença e a fome, disso sabem os
tiranos; disso sabia a Metrópole européia quando liquidou as
primeiras pretensões da Colônia à industrialização, a pior
escravidão é a socioeconômica, ela mina os caminhos da li-
berdade e abre as portas a todo o tipo de sujeição, sob seu
império, não medra a cidadania: fenece a dignidade humana.
Promover o desenvolvimento é inserir-se num projeto
libertador que abre, a cada conquista, possibilidades de
crescimento integral para o homem
Ano de 1933: outra vez Minas sonha com a independência,
novos Inconfidentes intentam colocar este Estado, até então
essencialmente agropastoril e fornecedor de matéria-prima.
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na rota da industrialização. Inconformados ante a
possibilidade de que os benefícios da terra generosa fossem
fazer a felicidade de outras gentes, deixando aqui, rasgado,
o ventre das montanhas, dão origem a ambicioso projeto e
fundam a Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais - FIEMG -.
Há 60 anos, estabeleceu-se o inicio da parceria fecunda
entre a entidade de classe e o povo mineiro, renunciando aos
estreitos limites do corporativismo, a FIEMG lançou olhos
mais além, ao fazer das causas de Minas suas próprias
causas, de nossas lutas as suas lutas.
Criação da CEMIG, implantação do BDMG, instituição da
USIMINAS, organização da AÇOMINAS, fixação da Refinaria
Gabriel Passos, instalação da FIAT em nosso territõrio,
industrialização da área mineira da SUDENE, eis os
resultados concretos de algumas da memoráveis campanhas
lideradas pela Federação, que mobilizaram a sociedade
mineira.
SESIMINAS, SENA!, Instituto Euvaldo Lodi, eis o testemunho
vivo e atuante de que os compromissos da entidade
transcendem á mera defesa dos interesses de classe e se
traduzem em verdadeira cruzada pelo crescimento econômico e
social deste pedaço do Brasil.
"Necessária ao rendimento econômico e ao progresso humano, a
introdução da indústria é, ao mesmo tempo, sinal e fator de
desenvolvimento. ( --- ) Qualquer programa feito para aumentar
a produção não tem, afinal, razão de ser se não for colocado
ao serviço da pessoas (. . .). Dizer desenvolvimento é, com
efeito, preocupar-se tanto com o progresso social, como com
o crescimento econômico". Essas palavras do Sumo Pontífice
Papa Paulo VI encerram princípios que, desde a fundação da
FIEMG, vêm sendo postos em prática pela federação em seis
décadas de existência, como poderosa aliada desta terra.
Hoje, o Presidente da FIEMG, José Alencar Gomes da Silva,
dá prosseguimento a uma tradição em que gestos de
generosidade se alternam com rasgos de ousadia e coragem.
Prosseguindo a obra que lhe foi legada por figuras ilustres
como José Carlos de Morais Sarmento, Alvimar Carneiro de
Rezende, Américo Renê Gianetti, Newton Antônio da Silva
Pereira, Hamleto Magnavacca, Lídio Lunardi, Fábio de Araújo
Motta, Theôdulo Pereira, Nansen Araújo, o atual Presidente
da entidade atualiza, no cotidiano, aqueles mesmos
princípios que inspiraram a fundação da entidade.
Seu ambicioso projeto de interiorização das ações da FIEMG

vem dar resposta a uma demanda real de nosso povo, colocando
a instituição na vanguarda do esforço pela supressão das
desigualdades regionais.
Por tudo isso, esta Presidência associa-se, neste momento,
ás homenagens que o povo mineiro presta à Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais, por seus 60 anos de
fecunda existência.
Se o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, com a
liberdade que se traduz concretamente em participação e
exercício pleno da cidadania, a FIEMG tem sido, durante todo
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esse tempo, personagem destacada na história da efetivação
desse compromisso. Muito obrigado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença das
autoridades e demais convidados e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 14,
às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, bem corno
para as extraordinárias, também de amanhã, às 91h30min, e às
201h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 719 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e cinco de maio de mil novecentos
de noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
Antônio Júlio, Antônio Pinheiro, Geraldo Rezende e Célio de
Oliveira, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Célio de
Oliveira que proceda àleitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que foram convertidos em diligência ao
autor os Projetos de Lei nos 1-348 e 1-314/93; e ao DER-MO
os Projetos de Lei nos 1.376 e 1.377/93. Informa, ainda, que
foram distribuídos os Projetos de Lei nos 1.396 e 1.394/93
ao Deputado Célio de Oliveira; e foi distribuído o Projeto
de Lei nQ 1.395/93 ao Deputado Reinaldo Lima. Tendo sido a
matéria da pauta previamente distribuída, a Presidência
passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. De posse da palavra. o Deputado
Célio de Oliveira emite parecer pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei no 658/91, no lo turno. O Deputado Antônio
Pinheiro emite parecer pela constitucionalidade do Projeto
de Lei no 1.294/93, no lg turno. O Deputado Geraldo Rezende
emite pareceres, para o lQ turno, pela inconstitucionalidade
dos Projetos de Lei nos 1.282, 1.283 e 1.286/93. Submetidos
a discussão e a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os pareceres. Encerrada esta fase, passa-se á discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Célio de Oliveira emite
pareceres, para o lo turno, pela constitucionalidade dos
Projetos de Lei nos 1.362 e 1.236/93, este último com a
Emenda nQ 1, de sua autoria. O Deputado Antônio Pinheiro
emite pareceres, para o lg turno, pela constitucionalidade
dos Projetos de Lei nos 1.356, 1.357, 1.358, 1.361, 1.364 e
1.373/93. Submetidos a discussão e a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a reunião extraordinária
desta comissão, a ser realizada no dia 26 do corrente, às 15
horas, com a finalidade de se apreciar o parecer sobre o
Projeto de Lei Complementar no 22/92, do Tribunal de
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Justiça, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1993
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Maria José
Haueisen - Sebastião Costa - Antônio Pinheiro - Reinaldo
Lima.
ATA DA lê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
TRATAR COM O PRESIDENTE DO BANCO DE CRÉDITO REAL SOBRE O
PROBLEMA DAS DEMISSÕES DE INÚMEROS FUNCIONÁRIOS DAQUELA
INSTITUIÇÃO
Às quinze horas do dia seis de maio de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Tarcísio Henriques, Francisco Ramalho, José Maria Pinto e
Antônio Fuzatto (substituindo este ao Deputado Antônio
Carlos Pereira, por indicação da Liderança do PT), membros
da comissão supracitada. Havendo número regimental e
verificada ainda a presença do Deputado Amilcar Padovani, na
ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado
Tarcísio Henriques assume a Presidência, declara abertos os
trabalhos e esclarece que a reunião tem a finalidade de
ouvir os Drs. João Heraldo Lima, Francisco Horta e José
Lopes Agulhõ, respectivamente. Presidente, Vice-Presidente e
Superintendente de Recursos Humanos do Banco de Crédito
Real. Em seguida, solicita ao Deputado José Maria Pinto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Continuando,
a Presidência convida os Drs João Heraldo Lima, Francisco
Horta e José Lopes Agulhõ a tomar assento à mesa. Logo após,
o Deputado Antônio Fuzatto apresenta requerimento em que
solicita seja convidada a participar dos trabalhos a Sra.
Manha Campos, Presidente do Sindicato dos Bancários de
Belo Horizonte. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado, e o Presidente convida a Sra. Manha Campos a
tomar assento á mesa. As 15h19min, o Deputado José Maria
Pinto retira-se da reunião. O Deputado Francisco Ramalho,
autor do requerimento que motivou o convite, faz uso da
palavra para as suas considerações sobre o assunto. Em
seguida, a Presidência passa a palavra ao Dr. João Heraldo
Lima, que discorre sobre a situação do Banco de Crédito
Real, dando enfoque ás caractenisticas da instituição, e
apresenta quadro demonstrativo das demissões ocorridas no
mês de março. Após a explanação, o Presidente abre a
discussão. E realizado amplo debate entre os convidados e os
Deputados presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Continuando, o Deputado Antônio Fuzatto
apresenta requerimento solicitando seja convidado o Dr.
Sandoval Azevedo Filho, ex-Presidente do Banco de Crédito
Real, para prestar esclarecimentos, nesta comissão, sobre as
referidas demissões naquele Banco. Colocado em votação, é O
requerimento aprovado. Logo após, os Deputados Amílcar
Padovani, Antônio Fuzatto e Francisco Ramalho apresentam
requerimento solicitando seja fornecida cópia da fita
magnética contendo a gravação desta reunião. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado por unanimidade. Logo em
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seguida, o Presidente concede novamente a palavra aos
convidados para suas considerações finais. O Presidente
agradece a presença dos Drs. João Heraldo Lima, Francisco
Horta. José Lopes Agulhô e da Sra. Manha Campos pelos
valiosos subsídios prestados à comissão. Cumprida a
finalidade da reunião e 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, 13 de maio de 1993.
Wanderley Ávila, Presidente - Antônio Carlos Pereira -

Wellington de Castro. -
ATA DA 8g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia treze de maio 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. Estão presentes, também, os
Deputados Roberto Amaral, Sebastião Costa, Márcio Miranda,
Jorge Hannas, José Militão, Roberto Carvalho, Célio de
Oliveira, Antônio Pinheiro, Adelmo Carneiro Leão, Francisco
Ramalho, Wanderley Ávila, Baldonedo Napoleão, Eduardo Brás,
Romeu Queiroz e José Braga. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Canarinho que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência esclarece que a
reunião tem por finalidade ouvir os Drs. Antônio Cândido
Martins Borges, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -; Marcos Araújo, Diretor Técnico do IMA,
• Wellington Abranches, Chefe da Assessoria do Planejamento
• Coordenação do IMA, que discorrerão sobre os motivos que
invibializam o alcance dos objetivos propostos com a criação
do IMA, e convida-os para tomar assento á mesa. A seguir, a
Presidência justifica o motivo que a levou a fazer o
requerimento que deu origem a esta comissão e passa a
palavra ao Dr. Antônio Cândido Martins Borges. Ele faz sua
exposição, conceituando o IMÃ como órgão fiscalizador, com
poder de policia na agropecuária, pois há uma necessidade de
vigilância epidemiológica, para não se penalizar o
consumidor com qualidade duvidosa, e ressalta a importância
do setor em Minas Gerais e as dificuldades que vem
encontrando no complexo agro-industrial quanto á
qualificação de insumos e sementes. Entre os assuntos
abordados é dado enfoque aos seguintes temas: insuficiência
no número de técnicos qualificados, agrotôxicos, vacina para
febre aftosa, raiva nos animais, brucelose, abate
clandestino de carnes e defesa sanitária. Após as
explanações, participam dos debates os Deputados Ajalmar
Silva, Arnaldo Canarinho, Jorge Eduardo, Baldonedo Napoleão
e Roberto Amaral. Logo após, o Dr. Antônio Cândido, para
ilustrar sua exposição, apresenta duas fitas de vídeo sobre
a raiva nos animais e o abate clandestino de carnes.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados e parlamentares, convoca os membros
que compõem a comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1993.
Ajalmar Silva. Presidente - Jorge Eduardo - José Maria

Pinto.
ATA DA 4% REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de maio de
mil novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1
os Deputados Antônio Júlio, Cléuber Carneiro, Geraldo
Rezende, Célio de Oliveira e Wanderley Ávila (substituindo
este ao Deputado Antônio Pinheiro, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Antônio Fuzatto, Dilzon Meio, Sebastião Costa e
Geraldo Rezende, membros da comissão de Administração
Pública; e Célio de Oliveira. Roberto Amaral, Bonifácio
Mourão, Anderson Adauto (este em substituição ao Deputado
Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB) e
Milton Salles (em substituição ao Deputado Jaime Martins,
por indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Júlio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência esclarece que a presente reunião se
destina a apreciar os pareceres das comissões acima
mencionadas sobre os Projetos de Lei ngs 1.186/92, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre o plano de
carreira dos servidores do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências; e 1.372/93, do
Governador do Estado, que cria estabelecimento penitenciário
na estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e dá outras
providências. O Presidente informa que o Projeto de Lei ng
1.186/92 se encontra em fase de discussão na Comissão de
Administração Pública. O Relator, Deputado Sebastião Costa,
apresenta mais duas emendas ngs 12 e 13, que passam a inte-
grar seu parecer. Colocado em votação, é aprovado o parecer.
A Presidência passa a palavra ao Deputado Roberto Amaral,
Relator da matéria pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária. Este solicita que, antes da leitura de seu
parecer, seja ouvido o Dr. Casteilar Modesto Guimarães,
Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, que se encontra
no recinto da reunião. Após votação, é aprovado o
requerimento do Deputado Roberto Amaral. O Dr. Castellar,
então, é convidado a tomar assento á mesa. Este presta
alguns esclarecimentos sobre a proposição em exame. Debatera
sobre o assunto os Deputados Roberto Amaral, Cléuber
Carneiro e Wanderley Avila. Logo após, o Relator emite seu
parecer, que conclui pela aprovação do projeto com as
Emendas do ng 1 ao 4, da comissão de Constituição e Justiça,
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do no 5 ao 13, da Comissão de Administração Pública, e a no
14, de sua autoria. Colocado em discussão, o Deputado An-
derson Adauto solicita vista do processo, que é concedida
pelo Presidente pelo prazo de 12 horas. Passa-se, então, ao
Projeto de Lei OQ 1.372/93. Com a palavra, o Deputado
Antônio Júlio, Relator do projeto pela Comissão de
Constituição e Justiça, solicita prazo regimental para
emitir seu parecer. A Presidência atende ao pedido. Nada
mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, convoca-os para a reunião de quinta-
feira, dia 20, às 15 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 20 de maio de 1993.
Tarcisio Henriques, Presidente - Roberto Amaral - Romeu

Queiroz - Antônio Júlio - Ambrõsio Pinto - Célio de Oliveira
- Clêuber Carneiro - Anderson Adauto - Baldonedo Napoleão -
Dilzon Melo - Wilson Pires - Wanderley Ávila - José Renato -
Sebastião Costa. -
ATA DA 47 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte de maio de mil novecentos e
noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Antônio Júlio, Clêuber Carneiro, Célio de Oliveira e
Wanderley Ávila, membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Tarcisio Henriques, José Renato, Dilzon Melo,
Sebastião Costa e Romeu Queiroz (este, em substituição ao
Deputado Alvaro Antônio, por Indicação da Liderança do PRS),
membros da Comissão de Administração Pública; Célio de
Oliveira, Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão, José Renato,
Sebastião Costa e Anderson Adauto (substituindo este ao
Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Tarcislo 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. A seguir, a Presidência informa que
a presente reunião se destina a apreciar os pareceres das
comissões em epígrafe sobre o Projeto de Lei no 1.407/93, do
Governador do Estado, que 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; e sobre o Projeto de Lei nQ 1.408/93,
também do Governador do Estado, que dispõe sobre os
princípios da política de reajustamento dos símbolos e
níveis de vencimentos e dos proventos do pessoal civil e
militar do Poder Executivo e dá outras providências. O
Presidente passa, então, a palavra ao Deputado Clêuber
Carneiro, Relator do Projeto de Lei no 1.407/93 na Comissão
de Constituição e Justiça, o qual solicita a distribuição de
avulsos de seu parecer. A Presidência determina a
distribuição. Os Relatores das Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
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Deputados Dilzon Meio e José Renato, respectivamente, também
solicitam a distribuição de avulsos de seus pareceres, o que
é feito. Passa-se ao Projeto de Lei flQ 1.408/93. Estando
ausente o Relator da Comissão de Constituição e Justiça, De-
putado Geraldo Rezende, o Presidente redistribui a matéria
ao Deputado Antônio Júlio, que solicita a distribuição de
avulsos de seu parecer. Devido à ausência do Deputado Emano
Batista, Relator da Comissão de Administração Pública, o
projeto é redistribuido ao Deputado Romeu Queiroz, que
também solicita distribuição de avulsos de seu parecer,
sendo seguido pelo Deputado Baldonedo Napoleão. Relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos
termos do art. 136, 2, do Regimento Interno, a
Presidência convoca outra reunião para hoje, ás 131h30min,
com a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre os
Projetos de Lei nos 1.407 e 1.408/93. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Romeu Queiroz - Baldonedo
Napoleão - Dílzon Melo - Roberto Amaral - José Renato -
Célio de Oliveira - Antônio Júlio - Andeson Adauto -
Clêuber Carneiro - Milton Salles.
ATA DA 72lI REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de
maio de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Raul Messias e Roberto Amara], 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. Em seguida, a Presidência informa
que a reunião destina-se a apreciar as matérias constantes
na pauta e os pareceres sobre a aplicação de recursos
oriundos de subvenções sociais das seguintes entidades:
Sociedade Auxiliadora e Assistencial Lar Vazio; Associação
Proteção Amparo Deficiente Fisico Vale do Rio Doce; e
Comunidade Paroquial de Timóteo - COPATI. O Presidente
designa para relatar essa matéria o Deputado Roberto Amara].
Logo após, distribui o Projeto de Lei Complementar no 24/92
ao Deputado Saldonedo Napoleão e informa que, nos termos do
art. 135, 1Q, do Regimento Interno, designou os Deputados
José Renato para relatar o Projeto de Lei 

no 1.150/92, do
Governador do Estado, no lg turno: Baldonedo Napoleão, para
relatar o Projeto de Lei 

no 1.278/93, do Deputado Roberto
Luiz Soares, no lg turno; e Roberto Amara], para relatar o
Requerimento 

no 4.277/93, do Deputado José Militão. En-
cerrada a la parte da reunião, passa-se à discussão e á
votação de proposições da comissão. O Deputado Roberto
Amaral apresenta dois requerimentos, subscritos por ele e
pelo Deputado Ronaldo Vasconcellos, em que solicitam seja
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estudado por esta comissão a questão relacionada com a
concessão de crédito de ICMS sobre exportações da FIAT
Automóveis S. A. pelo Estado e que sejam convidados a
participarem dos trabalhos desta comissão, em data a ser
previamente designada, os Drs. Pacifico Paoli, Diretor
Superintendente da FIAT Automóveis S. A., e Murilo Araújo,
Presidente da Câmara Internacional de Comércio do Brasil, a
fim de tratarem de matéria de sua especialidade, relacionada
com a concessão de crédito de ICMS sobre exportações da FIAT
Automóveis S. A. pelo Estado. A seguir, o parlamentar
apresenta outro requerimento, de sua autoria, solicitando
sejam convidados a participarem da reunião do dia 27 do
corrente mês os Drs. Aloisio de Araújo Prince, Presidente da
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -
ABES-MG; José Nélson de Almeida Machado, Chefe da Divisão de
Captação e Adução - DVCA -, da COPASA"MG; e Sebastião
Virgílio de Almeida Figueiredo, Vice-Presidente de Esportes
e Lazer da Sociedade Mineira de Engenheiros, a fim de
tratarem de matéria de sua especialidade, relacionada com o
saneamento básico. Colocados em votação, cada um por sua
vez, são os requerimentos aprovados por unanimidade. Passa-
se á fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia.
o Deputado Roberto Amara], Relator dos Projetos de Lei flQ5
840 e 1.158/92, ambos no lQ turno, solicita prazo regimental
para emitir seu parecer sobre essas proposições, o que é
acatado pela Presidência. O Deputado Baldonedo Napoleão,
Relator do Projeto de Lei nQ 1.059/92, no 2Q turno, emite
seu parecer concluindo pela aprovação do projeto, na forma
do vencido no lQ turno. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece aos parlamentares presentes, convoca-os para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Baldonedo Napoleão - Anderson
Adauto - Jorge Eduardo - Cêlio de Oliveira - Geraldo
Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NO 11.855

Comissão Especial
Relatório

No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso
VIII, c/c o art 70, Inciso II, da Constituição Estadual, o
Governador do Estado opôs veto parcial à Proposição de Lei
nQ 11.955, que dispõe sobre a recomposição e o reajustamento
dos símbolos e dos níveis de vencimentos e dos proventos do
pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá outras
providências.
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Para apreciação do referido veto foi constituída esta
Comissão Especial, nos termos do art. 112, 1, "b" c/c o
art. 234. "caput", do Regimento Interno.

Fundamentação
0 Chefe do Poder Executivo opôs veto parcial à proposição
de lei em epígrafe, o qual incidiu sobre o 2g do art. 6Q,
o parágrafo único do art. 7g, o 3Q do art. 12, o art. 13 e
seu parágrafo único e os arts. 20. 21 e 24, oriundos de
emenda parlamentar.
Na Mensagem ng 344/93, que encaminhou a matéria a esta Casa

Legislativa, o Governador do Estado fundamenta a ausência de
sanção aos dispositivos supracitados em razões de ordem
constitucional-
Passemos, agora, à análise dos dispositivos vetados.
O 2Q do art. 6g tinha por escopo estender aos servidores
inativos a gratificação de apoio á atividade educacional
atribuída aos servidores do Quadro Permanente de que trata o
Decreto ng 16.409, de 10/7/74, lotados e em exercício na
Secretaria da Educação em lg/1/93.
Conforme esclareceu o Chefe do Executivo, a redação do

dispositivo ora vetado, se acolhida, poderia supor conotação
com todo o universo de inativos. Com efeito, não foram
especificados os inativos daquela Secretaria de Estado. Além
disso, o disposto no £ 4g do art. 36 da Constituição do
Estado já assegura ao inativo da Secretaria da Educação o
direito ao benefício de que se trata.
Somos, assim, pela manutenção do veto.
O parágrafo único do art. 7g pretendia beneficiar o cargo
de Supervisor Pedagógico elevando o percentual de
gratificação de função, instituída pelo "caput" do citado
artigo, para os cargos de Vice-Diretor de unidade escolar,
de Supervisor Pedagógico e de Orientador Educacional.
Razão assiste ao Governador do Estado ao excluir do projeto

o dispositivo em exame, uma vez que dispõe sobre remuneração
de servidores, matéria reservada à competência privativa do
Chefe do Executivo, a qual acarreta aumento da despesa
prevista.
Sob o mesmo argumento. S. Exa. negou sanção ao 3g do art.
12, cuja redação original foi modificada, tratando o
dispositivo vetado de matéria relacionada com a
aposentadoria de servidores.
Somos, portanto, pela manutenção do veto oposto ao
parágrafo único do art. 7Q e ao 3Q do art. 12.
Quanto ao veto ao art. 13 e seu parágrafo único, também
concordamos com os argumentos expendidos pelo Governador,
porque a incorporação de gratificação aos vencimentos dos
servidores públicos civis é matéria reservada à competência
privativa do Governador do Estado, uma vez que envolve
remuneração de servidores.
Quanto ao art. 2g, que trata de matéria relacionada com
pensões de beneficiários do rPSEMG, corroboramos o
entendimento do Governador de que é desaconselhável qualquer
alteração sem a prévia audiência da entidade envolvida. Além
disso, dispõe o art. 264 da Carta Estadual que se indique a
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fonte de custeio para beneficio ou serviço de previdência
social que seja criado, majorado ou estendido.
Somos, portanto, pela manutenção do veto.
O art. 21, também vetado, conforme ressalta o Chefe do
Executivo, contém disposições cuja natureza tem disciplina
própria na legislação vigente.
Trata o artigo de matéria relacionada com o Estatuto do
Pessoal do Magistério Público, que pretendia dispor sobre
movimentação de professor, matéria reservada ã competência
privativa do Governador do Estado.
Somos, assim, pela manutenção do veto.
Por último, no tocante ao art. 24, vetado, não concordamos,
"data venia, com a exclusão do referido dispositivo.
Com efeito, o afastamento de uma professora que se ausenta
da sala de aula por motivo de licença-maternidade não pode
ser excluído da contagem de tempo de exercido na regência
de aulas, uma vez que a licença-maternidade é um direito
constitucionalmente assegurado, não podendo, portanto,
representar um prejuízo para o servidor.
Dessa forma, somos contrários ao veto oposto ao art. 24.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela manutenção do veto
incidente sobre o f 2Q do art. 6o o parágrafo único do art.
7Q o 3Q do art. 12 o art. 13 e seu parágrafo único e os
arts. 20 e 21 e pela rejeição do veto incidente sobre o art.
24.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1993.
Ambrõsio Pinto, Presidente - Edward Abreu, Relator - Jorge

Eduardo.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

P4g 808/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em

epigrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação anti-
rubéola em meninas de até 10 anos de idade, residentes no
Estado de Minas Gerais.
Cumpridas as formalidades regimentais e com pronunciamento
favorável das Comissões de Constituição eJustiça e de Saúde
e Ação Social, vem agora o projeto a esta comissão para ser
apreciado sob a ótica da fiscalização financeira e
orçamentária.

Fundamentação
O art. 2a do projeto indica as providências que o Poder
Executivo terá que tomar para a implementação da nova
modalidade de vacinação nos programas de imunização do
Estado e não traz maiores repercussões financeiras, sendo as
despesas dele decorrentes, visto que mínimas, perfeitamente
Suportáveis.
No entanto, há que se determinar um prazo para a entrada em
vigor da lei proposta, a fim de possibilitar ao Poder
Executivo, por meio das Secretarias e dos demais órgãos
envolvidos, a realização de plano fisico-financeiro para a
cobertura dos gastos com os estoques de vacinação
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necessários para imunizar o novo contingente da população
infantil do Estado. Dessa forma, este Relator considera
oportuna a apresentação de emenda alterando a redação do
art. 2g do projeto e acrescentando-lhe parágrafo, de modo a
dar um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
da lei, para que o Executivo tome as providências
necessárias á sua execução.
Com as adequações propostas, entendemos que a matéria deve

prosperar e merecer a aprovação desta Casa.
Conclusão

Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 808/92, no 1Q turno, com as Emendas nQs 1,
da Comissão de Constituição e Justiça; 2 e 3, da Comissão de
Saúde e Ação Social, e com a Emenda ng 4, que a seguir
apresentamos.

EMENDA NQ 4
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2g - O Poder Executivo providenciará, no prazo de 60

(sessenta) dias a contar da publicação desta lei, plano
fisico-financeiro para a execução do programa de vacinação a
que se refere o art. lg desta lei.
Parágrafo único - No prazo referido no caput" deste
artigo, o Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa projeto de lei solicitando autorização para
abertura de crédito adicional e indicando valores
específicos necessários à cobertura das despesas decorrentes
desta lei, na forma do art. 48 da Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964.".
Sala das Comissões, 27 de maio de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Raul Messias, Relator -
José Renato - Cóssimo Freitas.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.270/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ibrahim Jacob, o Projeto de Lei no
1.270/93 visa a alterar a redação do art. lg da Lei ng
10.598. de 1992, que declara de utilidade pública o
Departamento de Assistência Médico-Social da Loja Maçônica
Fraternidade Ubaense - DAMES -, com sede no Município de
Ubã.
Após ser publicado, foi o projeto examinado pela Comissão

de Constituição e Justiça, que não encontrou impedimentos de
natureza jurídica, legal ou constitucional à sua normal
tramitação. Vem, agora, a matéria a esta comissão, para o lg
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em apreço, pelos benefícios que presta à
comunidade ubaense, já foi declarada de utilidade pública
pela Lei ng 10.598. de 1992, cuja alteração se propõe no
referido projeto.
Quanto ao mérito , esta comissão não vê inconvenientes a
essa pretensão, que possibilitará à entidade usufruir os
benefícios da lei e prosseguir em seu meritório trabalho.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.270/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.341/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Cóssimo Freitas,
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores de Ponte Nova, com sede no Município de Jacui.
Publicado em 16/4/93, o projeto recebeu parecer favorável

da Comissão de Constituição e Justiça. Cabe, agora, a esta
comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Á Associação dos Moradores de Ponte Nova tem por finalidade
proteger os interesses da coletividade que representa,
promovendo seu crescimento social e econômico.
Entretanto, para a referida entidade alcançar tais
objetivos, faz-se mister a declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, sonos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.341, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993-
Wilson Pires, Relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 728/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o Projeto de Lei n
728/92 objetiva tornar obrigatória a realização de rigoroso
exame médico para motoristas de táxis e de coletivos, com
exigência de eletrencefalograma e de eletrocardiograma.
Aprovado no lg turno, com a Emenda nQ 1, retorna o projeto
a esta comissão, para, nos termos do art. 196 do Regimento
Interno, receber parecer.
Apresentamos anexa a redação do vencido, que, de acordo com
termos regimentais, é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
o crescimento das cidades, aliado ao aumento do número de

veículos que nela trafegam, tem trazido um pesado ônus para
a sociedade.
o estresse causado pela agitação crescente, pela poluição e
pelos acidentes constantes são fatores que, atualmente,
constituem agravos à saúde da população.
E fundamental, então, que se tomem medidas visando a
diminuir o impacto trazido pelo que se convencionou chamar
de progresso. Entre essas medidas, devem ter prioridade
aquelas afetas à preservação da saúde.
Sabemos que uma das causas dos acidentes de trãnsito são os
episódios agudos de doença que acometem os motoristas.
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Evitar tais crises é não só preservar a condição física
deles, mas também proteger de males maiores aqueles que se
utilizam de seus serviços profissionais.
Dessa forma, cremos ser oportuna a exigência de exame
médico rigoroso, incluindo-se a realização de
eletrocardiograma e de eletrencefalograma como requisitos
para expedição e revalidação da Carteira Nacional de
Habilitação, pois somente assim serão evidenciadas certas
condições patológicas graves, cujas manifestações poderão
resultar em prejuízo grave para os indivíduos.
No entanto, julgamos que o projeto deva ser emendado,
alterando-se a redação do art. 1Q com vistas a seu
aprimoramento técnico-jurídico.

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

ng 728/92, na forma do vencido no lg turno, com a Emenda ng
1, abaixo redigida.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art lg - Sem prejuízo do disposto na legislação federal, o

exame de saúde exigido para a expedição ou a revalidação da
Carteira Nacional de Habilitação de motoristas profissionais
de táxi, de transporte coletivo ou de transporte de carga
incluirá a realização de eletrencefalograma e de
eletrocardiograma.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Jorge Eduardo, Relator -
José Leandro - Márcio Miranda - Hely Tarquinio - Jorge
Hannas.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI Ng 728192

Dispõe sobre a obrigatoriedade da exigência de rigoroso
exame médico a motoristas de táxis e de coletivos, com
exigência de eletrencefalograma e de eletrocardiograma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os motoristas autônomos, os motoristas empregados
em empresas de táxis, os de transportes coletivos e os de
carga são obrigados a se submeter a rigoroso exame médico,
conforme previsto na legislação em vigor, incluindo-se a
exigência de eletrencefalograma e de eletrocardiograma.
Parágrafo único - Os exames realizar-se-ão no ato da
expedição e da revalidação da Carteira Nacional de
Habilitação.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
PIQ 1.116/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública a Conferência
de São Vicente de Paulo, com sede em Monte Santo de Minas.
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Aprovada no lQ turno, a proposição retorna a esta comissão
para o 2Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em exame tem como objetivo prestar assistência

social a pessoas carentes.
Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela
Conferência de São Vicente de Paulo, julgamos oportuna a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.116/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.125/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, da Deputada Maria Olivia,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Américo Silva, com sede
em Lagoa da Prata.
Aprovada no lQ turno, com a Emenda ng 1, a proposição
retorna a esta comissão para o 2g turno de deliberação
conclusiva. Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é
parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A associação em tela presta relevantes serviços á
coletividade, dedicando-se, em especial, á assistência ao
menor carente. Por seus trabalhos de cunho social, a
entidade faz jus à declaração de utilidade pública.

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

nQ 1.125/92, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 28 de maio de 1993.
José Leandro, Relator.

Redação do Vencido no IQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.125/92

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Américo Silva, com sede no Município de
Lagoa da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro Américo Silva, com sede
no Municipio de Lagoa da Prata.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.372/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela, do Governador do Estado, dispõe
sobre a criação de estabelecimentos penitenciários na
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estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e dá outras
providências.
Em reunião conjunta das Comissões d

 
Constituição e

Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, no lQ turno, o projeto de lei em
exame foi discutido e recebeu parecer pela aprovação.
Retorna, agora, a esta comissão, no 2g turno, para que
possamos emitir o nosso parecer, no âmbito da nossa
competência.

Fundamentação
Após a apreciação do mérito do projeto de lei em epígrafe e
dos seus aspectos legais e financeiros, entendemos que ele
deve prosperar e merecer a aprovação desta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei ng 1.372/93, no 2g turno, na forma em que foi
proposto.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, Relator -
Cóssimo Freitas - Raul Messias.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.171/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Alves, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Amigos Moradores do Bairro Tiradentes, com sede no
Município de Áraxá.
Aprovado no lg turno, o projeto retorna a esta comissão,
para o 2g turno de deliberação conclusiva, com a redação do
vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A associação em exame desenvolve um importante trabalho,

notadamente quanto à promoção socioeconõmica do município.
Dessa forma, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento

desta comissão no 1Q turno.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de Lei
ng 1.171/92, na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993.
Wilson Pires, Relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.171192

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos
Moradores do Bairro Tiradentes, com sede no Município de
Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Amigos Moradores do Bairro Tiradentes, com sede no
Município de Araxá.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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330, 409, 520, 521, 522, 523, 524, 527, 533, 550, 551,

552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560. 571, 578,

579, 707, 708, 709, 710, 711

a - Comissão Especial - 10, 13, 30. 96, 199, 200, 204,

298, 302. 328, 409, 604, 651, 699, 704

- Comissão Parlamentar de Inquérito 8, 10, 30, 31,96,

235, 302, 407, 476, 602, 604

(*} As páginas indicam discursos, questões de ordem,
apartes, proposições e comunicações de autoria dos Srs.
Deputados, bem como matérias elaboradas pela Mesa e
pelas comissões técnicas da Casa.


