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Selo Horizonte, quinta-feira, ig de julho de 1993

ATA

ATA DA 403j REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE JUNHO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do nQ 1.495 ao
1.500/93 - Requerimentos do no 4.528 ao 4.533/93 -
Requerimentos dos Deputados Agostinho Patrus, HelY Tarquinio
(3), Roberto Amaral, Arnaldo Canarinho, Raul Messias, Rêmolo
Aloise e Ronaldo Vasconcellos (2) e da Comissão Especial
para verificar "in loco" a situação dos empregados da
Industrial Malvina e da Usina Ariadnópolis Açúcar e Álcool -
Comunicação: Comunicação do Deputado Bernardo Rubinger -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo
Vasconcellos, Bonifácio Mourão, Marcos Helénio, José
Leandro, Clêuber Carneiro, Gilmar Machado, Maria José
Haueisen e Raul Messias - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lã Fase:
Leitura de comunicação apresentada - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Raul Messias; deferimento -
Requerimentos dos Deputados Rémolo Aloise, Agostinho Patrus,
Hely Tarquinio (3), Ronaldo Vasconcellos (2), Roberto
Amaral, Arnaldo Canarinho; aprovação - Requerimento da
Comissão Especial para verificar 'in loco" a situação dos
empregados da Industrial Malvina e da Usina Ariadnópolis
Açúcar e Álcool; aprovação - 2a Fase: Requerimento do
Deputado Ronaldo Vasconcellos (alteração da pauta);
aprovação - Discussão e votação de proposições: Votação, no

l Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 25/93; discursos
dos Deputados João Batista e Antônio Carlos Pereira; questão
de ordem; aprovação com as Emendas do no 1 ao 6; nQs 7, na
forma da Subemenda ng 1, e 8 e 9 - Questões de Ordem -
Discussão, no ig turno, do Projeto de Lei ng 1.186/92;
encerramento da discussão; Requerimento da Comissão de
Justiça (retirada da Emenda ng 3); aprovação do
requerimento; aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 e 2
e do ng 4 ao 14 - Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 1.400/93; apresentação da Emenda np 13; encerramento da
discussão; devolução do projeto com a emenda à Comissão de
Educação - Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei
Complementar ng 26/93; aprovação na forma do Substitutivo ng
- Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei ng 641/91;

discursos dos Deputados Roberto Amaral e Bernardo Rubinger:
encerramento da discussão; aprovação do projeto na forma do
Substitutivo ng 1 - Discussão, no lg turno, da Proposta de
Emenda à Constituição ng 35/93; encerramento da discussão;
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:



José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Álvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Côssimo Freitas - Eduardo Brás - Edward Abreu -
Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínlo -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Milton Salles - Raul Messias - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - 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.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Glycon Terra Pinto, 20-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições
PROJETO DE LEI NQ 1.495/93

Isenta do pagamento de taxas de serviços públicos as
entidades filantrópicas e creches juridicamente constituídas
no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Ficam isentas do pagamento de taxas de serviços

públicos as entidades filantrópicas e creches juridicamente
constituídas no Estado de Minas Gerais.
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 junho de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: A proposição visa a reduzir a carga
tributária bastante onerosa para as creches e entidades



filantrópicas que atuam nesse Estado prestando relevantes
serviços em prol dos necessitados, tais como proteção, apoio
moral, educação, alimentação e abrigo.
O presente projeto de lei se justifica, pois a isenção das
taxas de serviços públicos é uma forma de o poder público
ajudar as unidades de caráter eminentemente humanitário.
Dessa forma, este projeto há de merecer a aprovação dos

nossos ilustres pares.
- 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 1.496193
Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal
com sede no Município de Araporã e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica criada, sob o regime de concessão do
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG -, linha
intermunicipal de transporte rodoviário coletivo com sede no
Município de Araporã. denominada Araporã-Centralina-
Canápol is.
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 45 (quarenta e cinco) dias a
contar da data da promulgação desta lei.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de junho de 1993.
Anderson Adauto
Justificação; Araporã é um dos novos municípios do nosso
Estado e busca a sua expansão trilhando todos os caminhos
possíveis. Um desses caminhos é a integração comercial e
social com seus circunvizinhos, o que vai propiciar a
exploração da rica produção agropecuária e dos recursos
naturais e industriais da região, que muito se beneficiará
com esse intercâmbio, especialmente no que se refere à mão-
de-obra.
Objetiva-se, portanto, com este projeto de lei, a criação
de uma linha de ônibus que permita acabar com o isolamento
dos três citados municípios, que, além de estarem distantes
dos grandes centros, são ainda prejudicados pela falta de
uma intercomunicação que possibilite a integração da
população.
Criando-se a linha pretendida por este projeto, sem dúvida
os Municípios de Araporã, Centralina e Canâpolis terão
melhores condições de desenvolvimento, por meio de ações
conjuntas que permitirão a integralização de uma região
carente em todos os aspectos.
Isso posto, contamos com a sensibilidade e o apoio dos

nossos pares á aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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



PROJETO DE LEI P4p 1.497/93
Declara de utilidade pública o Hospital Casa de Caridade e
Maternidade de Carmo de Minas, com sede no Município de
Carmo de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, com sede
no Município de Carmo de Minas-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de junho de 1993.
Ambrôsio Pinto
Justificação: 0 Hospital Casa de Caridade e Maternidade de
Carmo de Minas é uma entidade filantrópica sem fins
lucrativos e sua Diretoria não percebe remuneração. O
hospital funciona desde 1979, está devidamente registrado em
cartório e em pleno e regular funcionamento, como está
comprovado em documentação. Presta a entidade serviço da
maior relevância à comunidade local e a toda a região, com
assistência médico-hospitalar a todos que a ela recorrem.
Devido ao grande benefício que o hospital presta à

comunidade é que vimos propor o presente projeto de lei, a
cuja aprovação contamos com o valioso apoio de nossos
ilustres pares.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI PlQ 1.498/93
Declara de utilidade pública a Sociedade Espirita Joanna de

Angelis. com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Espirita Joanna de Angelis, 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, 29 de junho de 1993.
Francisco Ramalho
Justificação: A Sociedade Espírita Joanna de Angelis é uma

entidade filantrópica, constituída de ilimitado número de
sócios, que tem por objetivo promover a beneficência cristã
através de assistência social e espírita em todas as suas
formas de expressão e, dentro de suas possibilidades, de
recursos materiais e espirituais. Ao prestar tal as-
sistência, não faz distinção de sexo, de crença, de cor, de
posição social ou de nacionalidade de seus assistidos,
podendo, para tanto, manter escolas, ambulatórios médicos e
odontológicos, bem como promover atividades de caráter
religioso para os que dela se utilizarem.
- 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 14g 1.499/93
Declara de utilidade pública a Associação da Guarda de
Honra do Sagrado Coração, com sede no Município de
Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

da Guarda de Honra do Sagrado Coração, com sede no Município
de Diamantina.
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 junho de 1993.
Wanderley Ávila
Justificação: Fundado em 1865, o Seminário de Diamantina,
importante centro cultural de Minas Gerais, formou para a
Igreja diversos padres e bispos e, para a vida civil, homens
de projeção, como o Presidente Juscelino Kubitscheck de
Oliveira, que lá estudou nos idos de 1915-
O bispo Dom João Antônio dos Santos foi o responsável pela
construção do referido seminário e pela instituição, em
1877, da Confraria da Guarda de Honra, que tinha por
objetivo, entre outros, a construção da Basílica do Sagrado
Coração de Jesus. A obra, em estilo neogótico, foi iniciada
em 1884 e inaugurada em janeiro de 1890.
O empreendimento de tão grande obra naquele Norte de Minas,
falho de recursos, foi possível graças aos membros da Guarda
de Honra, aos párocos e aos comerciantes, que se uniram para
angariar donativos, que vieram de diversos lugares, até do
exterior - sobretudo da França - como é o caso dos 15
majestosos vitrais coloridos que adornam toda a basílica.
No Largo São João, em Oiamantina, situam-se estes dois

monumentos de beleza e de cultura: a Basílica do Sagrado
Coração de Jesus e o Seminário de Diamantina, que necessitam
de recursos para sua operacionalização e constante
manutenção.
Como a Guarda de Honra funciona desde 1877, data de sua
fundação, em apoio a essas instituições e a obras de
assistência social, resolveu-se dar-lhe personalidade
jurídica, efetivada em 26/3/93. Os objetivos continuam os
mesmos; a conservação e manutenção do seminário e da
Basílica do Sagrado Coração de Jesus e as obras de as-
sistência social junto às pessoas carentes da parte alta da
histórica cidade de Diamantina.
Declarar a Associação da Guarda de Honra do Sagrado Coração

como entidade de utilidade pública é uma merecida homenagem
ao seu magnífico trabalho, e a ampliação de suas
possibilidades de conseguir, junto ao Governo do Estado, os
recursos necessários para a continuação de suas obras.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.



PROJETO DE LEI HP 1.500/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária

Amoroso Lima, com sede no Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Amoroso Lima, com sede no Município de
Sacramento.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de junho de 1993.
João Batista
Justificação: A Associação Comunitária Amoroso Lima,
fundada em 8/11/86, é uma sociedade civil, de caracteres
técnico, cultural e cientifico e sem fins lucrativos. A
associação tem por finalidade estudar os problemas da
comunidade nos setores da saúde, da educação, da alimentação
e da habitação. Procura resolver seus problemas com recursos
da comunidade, ao solicitar auxilio do poder público e de
particulares. Promove ainda atividades culturais e
recreativas na comunidade e incentiva o trabalho em grupos
comunitários.
- 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
Ng 4.528/93, da Comissão de Fiscalização Financeira,

solicitando seja formulado apelo ao Diretor do DER-MG com
vistas à obtenção de informações sobre os motivos que
levaram o órgão a modificar os editais de duplicação da
Rodovia Fernão Dias. (-A Mesa da Assembléia.)
Ng 4.529/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário do
Trabalho com vistas á instalação de uma unidade regional
daquela Secretaria no Município de Uberaba. (-A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 4.530/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante do 23Q Batalhão de Policia
Militar, em Divinõpolis, com vistas ao fornecimento de uma
viatura policial ao Distrito de Santo Antônio dos Campos,
naquele município. (-A Comissão de Defesa Social.)
Ng 4.531/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário
de Transportes e Obras Públicas com vistas a que se autorize
a criação de uma linha de ônibus ligando o Município de
Tiros ao de Patos de Minas, passando pelo Município de
Arapuá.
Ng 4.532/93, do Deputado Reinaldo Lima, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á implantação de uma linha de ônibus
ligando os Municípios de Silverânia e Juiz de Fora. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)



NQ 4.533/93, do Deputada Hely Tarquinio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Planejamento com vistas à
remessa de relação discriminada dos projetos que serão
contemplados com o resultado liquido da colocação do bônus.
(-A Mesa da Assembléia.)
Do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro dos Transportes e ao Diretor do DNER com
vistas à construção de um trevo e uma passarela nas
proximidades do Km 498 da BR-040 (entrada para Pedro
Leopoldo).
Do Deputado Agostinho Patrus, solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Resolução flQ
1.482/93, de autoria da Mesa da Assembléia.
Do Deputado Hely Tarquinio (2), solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação dos Projetos de Lei ngs
1.179 e 1.192/92, de sua autoria.
Do Deputado Hely Tarquinio, solicitando seja o Secretário
da Fazenda convidado a prestar esclarecimentos referentes
aos itens que relaciona.
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado

apelo ao Presidente da República e aos Ministros da Fazenda,
do Planejamento e da Educação com vistas a que seja mantida
no Orçamento da União de 1993 dotação consignada a favor da
Universidade Estadual de Montes Claros.
Do Deputado Raul Messias, solicitando seja incluido em

ordem do dia o Projeto de Lei ng 293/91, de sua autoria, uma
vez que a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo
para emitir seu parecer.
Do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei
Complementar ng 26/93, de autoria da Mesa da Assembléia.
Do Deputado Ronaldo Vasconcellos (2), solicitando seja
atribuído regime de urgência à tramitação da Proposta de
Emenda à Constituição ng 35/93 e do Projeto de Lei ng
1.399/93, ambos de autoria do Governador do Estado.
Da Comissão Especial para Verificar "in Loco" a Situação
dos Empregados da Industrial Malvina S.A., em Bocaiúva, e da
Usina AriadnÕpolis 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
prorrogação, por mais 30 dias, do seu prazo de
funcionamento.

COMUNICAÇÃO
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Ber-

nardo Rubinger.
Oradores Incritos

- Os Deputados Ronaldo Vasconcelios, Bonifácio Mourão,
Marcos Helênio, José Leandro, Clêuber Carneiro, Gilmar
Machado, Maria José Haueisen e Raul Messias proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.

23 PARTE (ORDEM DO DIA)
ia 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.

Leitura de Comunicação Apresentada
O Sr. Presidente - Comunicação do Deputado Bernardo
Rubinger, em que comunica à Casa o falecimento da Sra.
Terezinha Ribeiro da Silva, em 23/6/93, em Patos de Minas
(Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Raul Messias,
em que solicita seja incluído em ordem do dia, para votação,
no lg turno, o Projeto de Lei ng 293/91, de sua autoria, uma
vez que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
perdeu o prazo para emitir seu parecer sobre a matéria. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244 do Regimento Interno.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Rémolo Aloise - atribuição de
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei
Complementar ng 26/93, da Mesa; Agostinho Patrus -
atribuição de regime de urgência à tramitação do Projeto de
Resolução ng 1.482/93, da Mesa; Hely Tarquinio (3) - atri-
buição de regime de urgência à tramitação dos Projetos de
Lei ngs 1.179/92 e 1.192/93, de sua autoria; e solicitação
de que seja feito convite ao ilustre Secretário da Fazenda
para esclarecimentos a respeito de vários assuntos; Ronaldo
Vasconcel los (2) - atribuição de regime de urgência à
tramitação da Proposta de Emenda á Constituição ng 35/93 e
do Projeto de Lei ng 1.399/93, do Governador do Estado;
Roberto Amaral - encaminhamento ao Presidente da República e
aos Ministros da Fazenda, do Planejamento e da Educação de
oficio em que se solicite seja mantida no orçamento da União
para o ano de 1993 dotação em favor da Universidade Estadual
de Montes Claros; Arnaldo Canarinho - encaminhamento ao
Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do DNER de
oficio em que se solicite a construção de um trevo e de uma
passarela nas proximidades do km 498 da BR-040; e pela
Comissão Especial para verificar "in loco" a situação dos
empregados da Industrial Malvina e da Usina Arladnópolis
Açúcar e Álcool - prorrogação, por mais 40 dias, do prazo de
funcionamento da comissão.

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa ã 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcel los, em que
solicita alteração da Ordem do Dia da presente reunião, de
modo que a Proposta de Emenda à Constituição ng 35/93, do
Governador do Estado, seja apreciada em último lugar. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.



Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lo turno, do Projeto de Lei
Complementar ng 25/93, do Governador do Estado, que dispõe
sobre transferência de militar para a reserva não remunerada
e dá outras providências. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa Social
opina pela aprovação do projeto, com as Emendas do nQ 1 ao
6, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, com as Emendas do nQ 1 ao
6. da Comissão de Defesa Social. Emendado em Plenário,
voltou o projeto á Comissão de Defesa Social, que opina pela
aprovação da Emenda ng 7, na forma da Subemenda ng 1, e das
Emendas ngs 8 e 9. Em votação, o projeto, salvo emendas.
- Os Deputados João Batista e Antônio Carlos Pereira, para
encaminhar a votação, proferen, discursos, que serão
publicados em outra edição.

Questão de Ordem
O Deputado João Batista - Lamento, Sr. Presidente, que o
Deputado Antônio Carlos Pereira não tenha entendido nossas
palavras. Ficou muito claro, pela minha colocação, que eu
não sou favorável á colocação de um "blindex". O que eu
estava solicitando é que a Casa usasse os mecanismos que tem
exatamente para coibir os abusos daqueles que vêm aqui
orquestrados, única e exclusivamente para agredir.
Todos nós somos a favor de manifestações democráticas, mas
existe uma distância entre esse tipo de manifestação e
agressões feitas aos Srs. Deputados. E é exatamente sobre
isso que gostaria de me posicionar. Gostaria que esta Casa
fosse aberta e que os companheiros do PT contribuíssem para
que o respeito e a harmonia fossem uma constante neste
Plenário.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
nominal, em conformidade com o art. 263, inciso II. do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la
responderão sim", e os que desejarem rejeitá-la responderão
"não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos
termos do art. 200 do Regimento Interno, o projeto de lei
complementar será aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. A
Presidência solicita ao Deputado Bernardo Rubinger, l Q-
Secretário "ad hoc", que proceda á chamada de votação
nominal-
0 Deputado Bernardo Rubinger - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados. Está
aprovado o Projeto de Lei Complementar nQ 25/93, salvo
emendas. Vamos colocar em votação as Emendas do ng 1 ao 6, a
Subemenda ng i à Emenda ng 7 e as Emendas nos 8 e 9. A
Presidência vai submeter as matérias a votação pelo processo
nominal. Os Deputados que desejarem aprová-las deverão
responder "sim", e os que desejarem rejeitá-las deverão
responder "não". Antes, porém, a Presidência esclarece ao
Plenário que as emendas ao projeto de lei complementar serão
aprovadas se obtiverem 39 votos favoráveis. Com a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder á chamada dos Deputados.



lo

O Sr. Secretário - (- Procede à chamada.)
- Respondem "sim" á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Ailton Vilela - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antõnio Pinheiro
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro - Cõssimo Freitas -
Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa
- Milton Salles - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wilson Pires.
Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio
Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro - Côssimo
Freitas - Dilzon Meio - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Homero Duarte -
tbrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - João Marques
- Jorge Eduardo - Jorge Hannas José Laviola - José Leandro -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio
- Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Dlivia - Miguel
Barbosa - Milton Sailes - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wilson Pires.
- Vota em branco o Deputado Raul Messias.
O Sr. Presidente - Responderam " sim" 46 Deputados, e houve
um voto em branco. Está aprovado o Projeto de Lei
Complementar no 25/93, com as Emendas do ng 1 ao 6, a
Subemenda ng 1 à Emenda ng 7 e as Emendas ngs 6 e 9. (A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Questões de Ordem
O Deputado Sebastião Heivécto - Sr. Presidente, peço a
palavra para registrar, com muita alegria, a visita, na
tarde de hoje, dos alunos da Escola Estadual Renato Eloy de
Andrade, do Município de Cel. Pacheco Os alunos do lg grau
da referida escola estão observando o trabalho parlamentar
nesta Casa. Tiveram a oportunidade de observar os trabalhos
das comissões e, agora, acompanham uma votação em Plenário.
Registro, também, com multa satisfação, a presença das
professoras Maria Antônla, Zeneide e Dalva; do Sr. Gu-
temberg, representante da Associação de Pais e Alunos, e do
Vereador Joaquim Elesbão Meirelles, Presidente da Cãmara
Municipal de Ce1 Pacheco. Muito obrigado.



X
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Sebastião Helvécio. Com a palavra, o Deputado Roberto
Carvalho.
- O Deputado Roberto Carvalho suscita questão de ordem, que

será publicada em outra edição.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do ilustre
Deputado Roberto Carvalho.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.186/92, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre o plano de
carreira dos servidores do Ministério Público e dá outras
providências. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto, com as Emendas do nQ 1 ao 4,
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto, com as Emendas do ng 1 ao 4, da
Comissão de Justiça, e do no 5 ao 13, que apresenta. A Co-
missão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto, com as Emendas do no 1 ao 4. da Comissão de
Justiça; do ng 5 ao 13. da Comissão de Fiscalização
Financeira, e com a Emenda ng 14, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Vem á Mesa requerimento da Comissão de Justiça
em que solicita a retirada de tramitação da Emenda nQ 3, de
sua autoria. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas ngs 1 e 2 e do ng 4 ao 14, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.400/93, do
Governador do Estado, que reorganiza a Fundação TV Minas -
Cultural e Educativa, estabelece níveis de vencimentos e dá
outras providências. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto, com a Emenda ng 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do
projeto, com a Emenda ng 1, da Comissão de Justiça, e com as
Emendas do ng 2 ao 10, que apresenta. A Comissão de Fisca-
lização Financeira opina pela aprovação do projeto, com a
Emenda ng 1, da Comissão de Justiça; com as Emendas do no 2
ao 10, da Comissão de Educação, e com as Emendas ngs 11 e
12, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
Inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA NQ 13 AO PROJETO DE LEI NQ 1.400/93
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
"Art .....- Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a contratar
operação de crédito no valor, em cruzeiros, correspondente a
US$3.250.000,00 (três milhões duzentos e cinqúenta mil
dólares norte-americanos), junto à Companhia Vale do Rio
Doce, destinada á execução das seguintes obras:

- ligação asfáltica entre Dionisio e São Domingos do
Prata;
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II - recuperação do leito da MG-4 e da Avenida Jacui. no
Município de João Monlevade, até a BR-262;
rri - asfaltamento da rodovia de contorno da cidade de São

Pedro dos Ferros.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a

conceder as garantias necessárias à contratação da operação
de crédito de que trata o artigo anterior, vinculando, para
tanto, a cota-parte do Fundo de Participação do Estado -
FPE.
Sala das Reuniões, 29 de junho de 1993.
Romeu Queiroz
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada uma emenda, do Deputado Romeu
Queiroz, a qual recebeu o ng 13. Em face do que dispõe o
2g do art. 196 do Regimento Interno, a Presidência vai
devolver o projeto com a emenda à Comissão de Educação, para
que esta emita parecer sobre a matéria.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei Complementar ng
26/93, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a aplicação
da Lei Complementar ng 27, de 18/1/93, na Assembléia
Legislativa, e dá outras providências. A Comissão de Justiça
opina pela constitucionalidade do projeto, na forma do
Substitutivo ng 1, que apresenta. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscali-
zação Financeira opina pela sua aprovação, na forma do
Substitutivo ng 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o Substitutivo no 1. A Presidência vai submeter
a matéria a votação pelo processo nominal, em conformidade
com o art. 263 do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-lo deverão responder "sim., que
desejarem reprová-lo deverão responder "não'. Antes, a
Presidência informa ao Plenário q ue, nos termos do art. 200
do Regimento Interno, o projeto de lei complementar será
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Com a palavra, o
Sr. Secretário, Deputado Bené Guedes, para proceder à
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Responderam "sim" à chamada para votação nominal os

seguintes Deputados:
Rêmolo Alolse - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião

Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo carneiro Leão - Ailton
Vilela - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto
- Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Cêlio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cássimo Freitas - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Santanna - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Laviola - José Leandro - José Renato - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton
Sailes - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
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Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam ' sim ' 45 Deputados. Nenhum
Deputado respondeu "não' Está aprovado o Substitutivo nQ 1
ao Projeto de Lei Complementar nQ 26/93. A Mesa da
Assembléia.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei ng 641/91, do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que autoriza o Poder
Executivo a criar a Estação Ecológica do Rio Preto e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo n
1, que apresenta.
- Os Deputados Roberto Amaral e Bernardo Rubinger, para

discutir o projeto, proferem discursos, que serão publicados
em outra edição.
O Sr. Presidente - Continua em discussão o projeto. Não há
outros oradores inscritos. A Presidência encerra a
discussão. Em votação, o Substitutivo nQ L Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
A Comissão de Redação
Discussão, no lg turno, da Proposta de Emenda á

Constituição nQ 35/93, do Governador do Estado, que dá nova
redação ao § 7g do art. 36 da Constituição do Estado (exclui
a possibilidade de contagem recíproca do tempo de serviço
nas atividades pública e privada para efeito de concessão de
adicionais, mantendo-se tal contagem apenas para efeito de
aposentadoria). A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta, com as Emendas ns 1 e 2, que apresenta. Em
discussão, a proposta. Não há oradores Inscritos. Encerra-se
a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que
não há "quorum para prosseguimento dos trabalhos, razão
pela qual encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, às 20h30min, e de amanhã, às
9h30min, nos termos do edital de convocação, bem como para a
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia
a ser publicada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.040193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe. do Deputado Homero Duarte,
visa a declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário
Somos Mensageiros do Amor de Cristo. com  sede na localidade
de Furnas, Municipio de Ilicinea.
Publicado em 11/9/92, 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
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A entidade em exame desenvolve trabalho de grande alcance
social, dedicando-se especialmente às promoções humana,
cultural e religiosa da coletividade local.
Assim, o Conselho Comunitário Somos Mensageiros do Amor de

Cristo faz jus à declaração de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.040/92, na forma original.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.167/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 1.167/92, da Deputada Elisa Alves,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Integrada dos Moradores e Amigos do Bairro Santa Luzia, com
sede no Municipio de Araxá.
Publicada em 27/11/92, vem a proposição a esta comissão

para exame preliminar, na forma regimental.
Fundamentação

Trata-se de matéria regulamentada pela Lei ng 5.830, de
6/12/71, que contém os requisitos indispensáveis à
declaração de utilidade pública de entidades.
A proposição atende a todas as exigências da supracitada
lei, tendo em vista a documentação juntada ao processo.

Conclusão
Diante do exposto, concluirnos pela juridicidade, cons-
titucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.167/92.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

Célio de Oliveira - Elisa Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.197/92
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei no 1.197/92, do Deputado João Marques,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Centro de Ipatinga - AMCI -, com sede no
Municipio de Ipatinga.
Publicado em 17/12/92, o projeto foi distribuido à Comissão

de Constituição e Justiça para exame preliminar, nos termos
do art. 195, c/c o art. 193, V, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação dos Moradores do Centro de Ipatinga - AMCI - é
uma sociedade civil sem fins lucrativos, que funciona há
mais de dois anos. Sua diretoria, formada por pessoas
idôneas, não recebe remuneração pelos cargos que exerce.
Dessa forma, acham-se atendidos os requisitos previstos na
Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a matéria.
Entretanto torna-se necessário emendar o projeto,
acrescentando-lhe a sigla da entidade

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.197/92, com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

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

dos Moradores do Centro de Ipatinga - AMCt -. com sede no
Município de Ipatinga. "
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -
Célio de Oliveira - Elisa Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.238/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Glycon Terra Pinto,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Casa da Bênção de Deus, com sede no Município de
Fel ixlàndia.
Publicado, 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
A Associação Comunitária Casa da Bênção de Deus realiza um
trabalho voltado para a promoção de assistência social e
educacional às coletividades carentes. Nesse sentido,
entendemos oportuno que a associação seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.238/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1993.
Wílson Pires. Relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.241/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.241/93, do Deputado João Batista, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Imprensa do Triângulo Mineiro e Alto Paranalba, com sede no
Município de Uberlândia.
Publicado em 4/3/93, 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 entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública preenche os requisitos estabelecidos pela
Lei nQ 5.830, de 1971, c/c o art. 178, 5g, 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 pelo exercício de seus
cargos.
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Entretanto, é necessário emendar o projeto, visando ao seu
aperfeiçoamento.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e

 

 legalidade do Projeto de Lei ng
1.241/93, com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir.

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

de Imprensa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba - AITMAP -
com sede no Município de Uberlândia.

Sala das Comissões, 29 de junho 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - Célio

de Oliveira - Sebastião Costa - Elisa Alves.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.302/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tarcisio Henrlques, a proposição em
tela objetiva criar linha de transporte coletivo rodoviário
ligando Cataguases e São Sebastião do Paraíso.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 1/4/93, o
projeto foi encaminhado a esta comissão, para exame
preliminar de constitucionalidade, juridicidade e
legalidade, consoante o disposto no art. 195, c/c O art.
103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição Federal de 1988 determina explicitamente, em
seu art. 2Q, que são Poderes da União, independentes e
harmónicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário. Cada um desses órgãos constitucionais tem uma
função preponderante. Ao Legislativo compete precipuamente
a elaboração do direito positivo, na forma de leis; ao
Executivo cabe a atividade administrativa, q ue consiste na
prestação de serviços públicos; e ao Judiciário resta a
função jurisdicional, a saber, o julgamento dos conflitos de
interesse entre particulares ou entre estes e a
administração pública.
A Constituição mineira, em seu art. 6Q, reproduz o
dispositivo acima mencionado, estabelecendo ainda no
parágrafo único do referido artigo: que, "Ressalvados os
casos previstos nesta Constituição, é vedado a qualquer dos
Poderes delegar atribuição e, a quem for investido na função
de um deles, exercer a de outro»'.
Ora, a criação de linha de transporte coletivo
intermunicipal é matéria de cunho administrativo e, por isso
mesmo, deve ser concretizada por ato do Poder Executivo. Não
há necessidade de confecção de lei aprovada por este Poder
Legislativo e sancionada pelo Governador do Estado para a
implantação da referida linha, pois o assunto está
intimamente relacionado com a atuação do Executivo. Este tem
a prerrogativa de instituir as linhas de transporte que
considerar convenientes e oportunas, de acordo com as
exigências do serviço público
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A Carta Política mineira, ao elencar as matérias de
competência privativa do Governador do Estado, faz menção
expressa à organização e à atividade do Poder Executivo
(art. 90. XIV). Está implícita, nesse dispositivo, a tarefa
de criação e de implantação de linha de transporte coletivo.
Como se constata, a proposição em exame contraria o
principio tradicional da separação dos Poderes, uma vez que
invade a esfera de atuação privativa do poder administrativo
por excelência. Não há como ignorar os postulados da Carta
da República, quando da produção do direito
infraconstitucional ou complementar, pois o principio deve
servir de fundamento para a elaboração das demais normas
jurídicas. Segundo o eminente publicista Celso Antônio
Bandeira de Mello, "violar um princípio é muito mais grave
que transgredir uma norma. A desatenção ao principio implica
ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório mas
a todo o sistema de comandos. E a mais grave forma de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do
principio atingido, porque representa insurgência contra
todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais,
contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de
sua estrutura mestra". ("In" "Elementos de Direito
Administrativo !! . 2 já ed. , São Paulo, 'Revista dos Tribunais!!,
1990. p. 300.)
Por não se encontrar em consonância com o ordenamento
jurídico e constitucional vigente, a proposição não deve
tramitar nesta Casa, sob pena de, se aprovada, ser objeto de
questionamento judicial.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.302/93.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Elisa Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.339/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei
em epigrafe altera a redação do parágrafo único do art. lg
da Lei nQ 5.830, de 6/12/71.
Publicada em 16/4/93, foi a proposição distribuída a esta
comissão para ser submetida a exame preliminar, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno,
sob os aspectos da constitucionalidade, juridicidade e
legalidade da matéria.

Fundamentação
o projeto de lei em tela altera a redação do parágrafo
único do art. 1Q da Lei nQ 5.830, de 1971, que estabelece as
normas pelas quais são as entidades declaradas de utilidade
pública.
Pretende a proposição ampliar o leque das autoridades com
competência para atestar o cumprimento das exigências
previstas na Lei ng 5.830, de 1971, de modo a permitir que,
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além do Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Delegado e
o Prefeito do município possam expedir tal atestado.
A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado
membro, sendo inerente á sua autonomia, já que trata do
reconhecimento, pelo poder público estadual, de uma
determinada situação jurídica do particular.
Trata-se da regulamentação de um ato jurídico complexo - a
declaração de utilidade pública - que necessita de
manifestação de vontade de mais de um dos diferentes órgãos
da esfera estatal-
Por outro lado, não se trata de matéria de iniciativa
privativa de nenhum dos Poderes do Estado, podendo qualquer
um dos parlamentares desta Casa deflagrar processo
legislativo relativo a ela.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.339/93.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Tarcisio Henriques - Elisa Alves.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 1.354/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o
projeto de lei em epigrafe objetiva declarar de utilidade
pública a Associação Comunitária de Mocambinho - AC -, com
sede no Distrito de Mocambinho, no Municipio de Porteirinha.
Publicado em 29/4/93, 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
A Associação Comunitária de Mocambinho tem como principal
finalidade promover o desenvolvimento socioeconõmico do
Distrito de Mocambinho. Dessa forma, consideramos oportuna a
declaração de utilidade pública da referida entidade.
Entretanto, visando ao aperfeiçoamento do projeto, torna-se
necessário emendá-lo, acrescentando ao art. IQ a sigla da
entidade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.354/93, com a Emenda ng 1, apresentada a seguir

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

Comunitária de Mocambinho - AC -, do Distrito de Mocabinho,
Município de Porteirinha.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.368193

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
o projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado João
Batista, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de seringas
descartáveis em campanhas públicas de vacinação em massa.
Publicado no "Diário do Legislativo", no dia 6/5/93, o
projeto de lei foi distribuído a esta comissão, para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/ c O art. 103, V, "a',
do Regimento Interno.

Fundamentação
Embora se destaque pelo objetivo que pretende alcançar,
qual seja o de eliminar riscos de contágio nas campanhas
públicas de vacinação, observa-se que a matéria de que trata
a referida proposição está afeta à Secretaria de Estado da
Saúde, órgão da administração direta do Poder Executivo,
dentro das atribuições de executar ações , de vigilância
sanitária a ela reservadas pelo Sistema único de Saúde,
instituído pelo art. 198 da Constituição Federal.
Por outro lado, além do comando emanado do art. 90, XIV, da
Carta mineira, segundo o qual compete privativamente ao
Governador do Estado dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo, merece
registro a existência de normas legais que disciplinam a
utilização de seringas e estabelecem a obrigatoriedade de
utilização de material descartável.
Com fulcro na Lei Federal no 2.312, de 3/9/54, que
instituiu o antigo Código Nacional de Saúde. no Decreto no
49.974-A, de 21/1/61, que a regulamentou, e na Lei Estadual
ng 4.098, de 23/3/66, a Secretaria de Estado da Saúde
editou, em 27/4/84, a Resolução no 75, proibindo a
reutilização de seringas, agulhas e escalpos descartáveis.
Embora, com a edição da Lei ng 8.080. de 20/9/90, que criou

o Sistema único de Saúde, tenham sido revogados os diplomas
legais nos quais se assentou a referida resolução, ao
cotejá-la com a nova lei, percebe-se haver perfeita harmonia
entre elas, evidenciando, por conseguinte, que esse ato
normativo da Secretaria de Saúde permanece em pleno vigor.
Destarte, havendo impedimento de ordens legal e

constitucional, não há como prosperar a referida proposição,
mesmo que objetive sanar falhas e omissões da norma legal
que disciplina a matéria ou dispor de forma mais ampla sobre
o assunto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.368/93.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Elisa Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.370/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Aílton Vilela,
visa a declarar de utilidade pública a Associação Perdoense
dos Deficientes Físicos, com sede no Município de Perdões.



Publicado, o projeto recebeu parecer da 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
A entidade em exame tem corno finalidade a promoção de
programas socioeconômicos e culturais para pessoas
portadoras de deficiência física. Assim, tendo em vista os
relevantes serviços prestados pela entidade, julgamos
oportuno que esta seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.370/93, na forma proposta.
Saia das Comissões, 30 de junho de 1993.
Jorge Eduardo, Relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.381193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Do Deputado José Laviola, o Projeto de Lei nQ 1.381/93
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Tumiritinga, com sede no Município de
Tumi ri ti nga.
Publicada em 13/5/93, vem 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 Associação Comunitária de Tumiritinga, entidade que se
pretende declarar de utilidade pública, preenche os
requisitos estabelecidos pela Lei ng 5.830, c/c o art. 178,
S. 1 e II, do Regimento Interno.

A referida instituição é pessoa jurídica, funciona há mais
de dois anos, sendo os membros de sua diretoria pessoas
idóneas, que nada recebem pelos cargos que exercem.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1381/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Célio de Oliveira - Elisa Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
P4g 1.383193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o projeto de lei
em epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Creche
Escola Semente do Amanhã - ESAL - Creche -, com sede no
Município de Lavras.
Publicada em 13/5/93, vem a proposição a esta comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 104, 1, do Regimento
Interno.

Fundamentação
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Os requisitos para a declaração de utilidade pública de
entidades são estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71. A
documentação anexada ao projeto de lei em exame atende às
exigências da referida norma legal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nQ 1.383/93.
Sala das Comissões. 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - Célio

de Oliveira - Sebastião Costa - Elisa Alves.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.385/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.385/93, da Deputada Maria Olivia,
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima, com sede no
Município de Andrelândia.
Publicado em 13/5/93, 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 Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora de
Fátima, entidade que se pretende declarar de utilidade
pública, preenche os requisitos estabelecidos pela Lei n
5.830/71, c/c o art. 178, SQ, 1 e Ir, 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.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.335/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Elisa Alves - Célio de Oliveira - Sebastião Costa.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.387193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Homero Duarte,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Mantenedora de Assistência aos Necessitados - AMAN -, com
sede em Alfenas.
Publicada em 13/5/93, veio 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
Trata-se de matéria regulada pela Lei nQ 5.830, que contém
requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública
de entidades.
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A proposição em exame atende a todas as exigências da
supracitada 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 ng
1.387/93, na forma proposta.
Sala das Comissões. 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Sebastião Costa - Elisa Alves.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.388193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em comento, do Deputado Homero Duarte,
objetiva declarar de utilidade pública o Grupo de Estudos e
Assistência Kardecista, com sede no Município de Guanhâes.
Publicada em 13/5/93. veio a proposição, preliminarmente, a

esta comissão, conforme o disposto no art. 195, c/c o art.
103, 1, 'a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço é de caráter beneficente e se encontra
legalmente registrada. A documentação juntada ao processo
está de conformidade com o disposto na Lei ng 5.830, de
6/12/71; comprova que a diretoria da entidade é composta por
pessoas Idôneas, que nada percebem pelo exercido dos cargos
e que ela está em funcionamento há mais de dois anos.
Não encontramos óbices á tramitação normal do projeto. No
entanto, apresentamos a Emenda nQ 1, com o intuito de
conferir maior clareza à identificação da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela constitucionalidade,

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei ng 1.388/93, com
a Emenda ng 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. 1g a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de

Estudos e Assistência Kardecista - GEAK -, com sede no
Município de Guanhães.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator -

Sebastião Costa - Elisa Alves.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.389/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei

em epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Conselho de Desenvolvimento de Santa Cruz, com sede no
Município de Jacui.
Publicada em 13/5/93, vem a proposição 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 entidade em exame funciona há mais de dois anos; sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício de seus cargos.
Portanto, todos os requisitos estabelecidos pela Lei n

5.830/71, que regulamenta a matéria, estão atendidos.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
1.389/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira. Relator -

Sebastião Costa - Elisa Alves.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.390/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.390/93, do Deputado Cóssimo Freitas,
objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade
Organizada a Serviço da Vila Diamantina, com sede no
Município de Jacui.
Publicado em 13/5/93, 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
atende ao que dispõe a Lei nQ 5.830, de 6/12/71, não
havendo, portanto, impedimento de ordem constitucional ou
legal para a tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, conlcuimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.395/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -
Célio de Oliveira - Elisa Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.395/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo de Freitas. o Projeto de Lei
nQ 1.395/93 objetiva declarar de utilidade pública a Nova
Associação do Bairro São Carlos Borromeu, com sede no
Município de Jacui.
Publicado em 15/5/93, 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
associação está em consonância com o disposto na Lei n
5.830. de 1971, c/c o art. 178, 5, 1 e II, do Regimento
Interno. A entidade tem prova de personalidade jurídica,
funciona há mais de dois anos, sendo sua diretoria composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos
cargos que exercem.



24

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nç
1395/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - Célio
de Oliveira - Sebastião Costa.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.411/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.411/93, do Deputado José Laviola,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Riopombense de Proteção e Assistência a Menores Abandonados
- ARPAMA -, com sede no Município de Rio Pomba.
Publicado em 22/5/93, 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
A Associação Riopombense de Proteção e Assistência a

Menores Abandonados - ARPAMA - é uma entidade civil sem fins
lucrativos, que funciona há mais de dois anos, e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos.
A associação atende, portanto, a todos os requisitos

estabelecidos na Lei nQ 5.830. de 6/12/71.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.411/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -
Elisa Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.412193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.412/93, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, visa a declarar de utilidade pública o Movimento dos
Sem Teto de Uberaba, com sede no Municipio de Uberaba.
Publicada em 22/5/93, veio a proposição a esta comissão
para receber parecer preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de matéria regulada pela Lei ng 5.830, de 6/12/71,
que contém os requisitos indispensáveis à declaração de
utilidade pública de entidades.
A entidade em questão atende a todas as exigências da
referida lei, tendo em vista a documentação juntada ao
processo. Entretanto torna-se necessário corrigir a sua
denominação, o que fazemos por meio da emenda abaixo
transcrita.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.412/93, com a Emenda flQ 1, apresentada a seguir.

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

Movimento dos Sem Teto de Uberaba - MSTU -, com sede no
Município de Uberaba.".
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Elisa Alves - Sebastião Costa - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.413/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.413/93. da Deputada Maria José
Hauelsen, visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Rural Lagoa de Peixe - ACRLP -, com sede no
Município de Peçanha.
Publicada em 22/5/93. vem 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 documentação anexada ao processo atesta que a entidade em

exame se encontra em consonância com as exigências da Lei n
5.830, de 1971, c/c o art. 178, 5, 1 e II, do Regimento
Interno, satisfazendo, pois, aos requisitos fixados para a
declaração de utilidade pública de entidades.
Entretanto, visando ao aperfeiçoamento do projeto, torna-se
necessário emendar seu art. 1Q.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1,413/93, com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir.

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

Comunitária Rural Lagoa de Peixe - ACRLP -, com sede no
Município de Peçanha.".
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - Célio

de Oliveira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.414/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.414/93, do Deputado Tarcisio
Henriques, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Loja Simbólica Labor e Civismo, com sede no Município de
Cat aguases.
Publicada

 

 em 22/5/93, vem a proposição a esta comissão
para exame preliminar, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
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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.
O exame da documentação apresentada indica que a proposição
atende a todas as exigências da lei mencionada.

Conclusão
Em virtude do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.414/93, no lo turno, como proposto.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

Célio de Oliveira - Elisa Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.415/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Tarcísio

Henriques, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Loja Maçônica Obreiros da Paz nQ 13, com sede no Município
de Cataguases.
Publicada

 

 em 22/5/93. vem a proposição a esta comissão
para exame preliminar, nos termos 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 -
0 exame da documentação apresentada indica Que 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 nQ
1.415/93, no lQ turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen. Relatora -

Célio de Oliveira - Elisa Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.415/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1416/93, do Deputado Milton SalIes,
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores de Açucena - AMORA -, com sede naquele municipio.
Após sua publicação, em 22/5/93, vem a matéria a esta
comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação anexada ao processo, a
entidade em apreço atende aos requisitos necessários à
declaração de sua utilidade pública, estabelecidos pela Lei
nQ 5-830, de 1971.
Assim, não existem impedimentos legais a que a matéria

continue a tramitar nesta Casa.
Conclusão



27

Pela exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no
1.416/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -
Célio de Oliveira - Sebastião Costa - Elisa Alves.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.417193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.417/93, do Deputado Wanderley Avila,
visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Assistência Social, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 22/5/93, 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 entidade em apreço é uma sociedade de direito privado,
que funciona há mais de dois anos; sua diretoria é formada
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de seus respectivos cargos.
Dessa forma, acham-se atendidos todos os requisitos

exigidos pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a
matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no
1.417/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen. Relatora -
Elisa Alves - Célio de Oliveira - Sebastião Costa.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NÇ 1.418/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.418/93. do Deputado Glycon Terra
Pinto, tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Igreja Evangélica Pentecostal Getsêmani, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicada em 25/5/93, vem a proposição a esta comissão para

exame preliminar, nos termos do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição trata de matéria regulada pela Lei no 5.830,
de 1971, que estabelece os critérios indispensáveis à
declaração de utilidade pública de entidades. Pelo exame da
documentação apresentada, a entidade atende a todas as
exigências da referida lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.418/93, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Reuniões, 29 de junho de 1993.
Antõnio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen. Relatora -
Célio de Oliveira - Elisa Alves - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.421/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, pretende declarar de utilidade pública
a Guarda de São Jorge de Nossa Senhora do Rosário, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Publicada em 27/5/93, vem a proposição a esta comissão para
exame preliminar, obedecendo ao que prescreve o art. 195,
c/c o art. 103, V, 'a', do Regimento Interno,

Fundamentação
A entidade em questão é pessoa jurídica e funciona há mais
dois anos desenvolvendo atividades de interesse da
comunidade. Sua diretoria é composta por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelos cargos que ocupam.
Sendo assim, não há impedimentos constitucional, legal nem

jurídico à aprovação da matéria.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.421/93, no lg turno.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro. Relator -
Elisa Alves - Célio de Oliveira - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.423/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.423/93, da Deputada Maria Olivia, tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Catuni, com sede no Distrito
de Catuni, Município de Francisco Sã.
Publicado em 27/5/93, 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 entidadeem apreço comprova ter personalidade jurídica,
funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos
cargos que exercem.

Estão, pois, preenchidos os requisitos exigidos pela
Lei nQ 5.830. de 1971, que disciplina a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no
1.423/93.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Hauelsen, Relatora -

Célio de Oliveira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.426193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Homero Duarte, o Projeto de Lei n
1.426/93 visa a declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Mendonça e Conquista, com sede
no Município de rlicinea.
Publicado em 27/5/93, vem o projeto a esta comissão, para

exame preliminar, de acordo com o art. 195, c/c o art. 103.
V, "a", das disposições regimentais.

Fundamentação
A documentação anexada ao processo comprova que estão
atendidos os requisitos legais para a declaração de
utilidade pública.
Dessa maneira, não há impedimentos legais à tramitação do

projeto.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.426/93.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - Célio

de Oliveira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.429193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em

epigrafe visa a declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Sem Peixe - CDSP -, com sede
no Município de Dom Silvério.
Publicado em 27/5/93, veio o projeto a esta comissão para
receber parecer, nos termos do art. 195. c/c o art. 103, V,
"a", das disposições regimentais desta Casa.

Fundamentação
A matéria do projeto em tela é regulada pela Lei ng 5.830,
de 1971, que contém os requisitos indispensáveis à
declaração de utilidade pública de entidades. Os documentos
apresentados comprovam que a entidade atende aos requisitos
da referida lei. Dessa forma, não há impedimentos legais ã
aprovação da matéria.
Entretanto, visando ao aperfeiçoamento do projeto, torna-se
necessário emendá-lo, acrescentando ao art. lQ a sigla do
conselho.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.429/93, com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir.

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

de Desenvolvimento Comunitário de Sem Peixe - CDSP -, com
sede no Município de Dom Silvério.".
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Célio de Oliveira - Sebastião Costa.
PARECER PARA 0 1g TURNO DO PROJETO DE LEI



Ng 1.430/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto em comento. do Deputado Mauri Torres, visa a
declarar de utilidade pública a Corporação Musical Santa
Cecilia de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede nesse
município-
Publicada em 27/5/93, vem a proposição, para exame
preliminar, a esta comissão, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração
utilidade pública atende a todos os requisitos da Lei
5.830, de 6/12/71, conforme a documentação juntada
processo.
Não há, pois, óbices á normal tramitação do projeto
epigrafe. No entanto, apresentamos a Emenda ng 1,
objetiva adequar o texto do projeto de lei em causa ao
está contido nos estatutos da entidade.

Conclusão
A vista do aduzido, concluímos pela constitucionalidade,

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei ng 1.430/93, com
a Emenda nQ 1

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

Musical Santa Cecilia de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede
no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.".
Sala das Comissões. 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende. Relator -

Célio de Oliveira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.431/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Antônio Pinheiro,
pretende declarar de utilidade pública a Comunidade
Missionária de Villaregia, com sede no Município de belo
Horizonte.
Publicada em 27/5/93, vem a proposição a esta comissão para

exame preliminar, em obediência ao que determina o art. 195,
c/c o art. 103, V. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço é pessoa jurídica, funciona há mais de

dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercido dos cargos que
ocupam. Sua finalidade é desenvolver atividades de interesse
da comunidade.
Sendo assim, não há impedimento de ordem legal que obste á

aprovação da matéria.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nQ 1.431/93.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
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Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen. Relatora -
Célio de Oliveira - Sebastião Costa - Elisa Alves.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.433/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epigrafe, do Deputado Jaime Martins,
objetiva declarar de utilidade pública o Belvedere Juniors
Esporte Clube, com sede no Município de Divinópolis.
Publicada em 27/5/93, vem a proposição a esta comissão para
exame preliminar dos aspectos constitucionais, legais e
jurídicos, consoante o disposto no art. 195, c/c o art. 103,
V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Não vislumbramos óbices á tramitação do projeto nesta Casa,
uma vez que a entidade supramencionada atende a todos os
requisitos da Lei ng 5.830, que dispõe sobre a concessão da
declaração de utilidade pública a entidades.
Á documentação juntada ao processo comprova o cumprimento
das exigências da referida lei e do art. 178, 5g, 1 e II,
do Regimento Interno.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade,

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei ng 1.433/93, na
forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima, Relator - Célio
de Oliveira - Sebastião Costa.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.472/93

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
epigrafe fixa os níveis de vencimento de cargos técnicos e
administrativos do Quadro de Pessoal da Fundação de Educação
para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG - e dá outras
providências.
Publicada em 19/6/93, foi a proposição, em regime de
urgência, distribuída ás Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer em reunião
conjunta, nos termos regimentais.

Fundamentação
Compete ao Estado membro, nos termos do art. 25, lg, da
Constituição Federal, c/c O art. io, XV, da Carta mineira,
legislar sobre a remuneração dos servidores das suas
administrações direta e indireta.
A iniciativa dos projetos de lei que versem sobre essa
matéria é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme
dispõe a Constituição Estadual no art. 56, III, "b".
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A proposição em exame atende aos requisitos relativos à
competência e à iniciativa no processo legislativo e não
traz em seus dispositivos nenhuma ofensa aos textos das
Constituições brasileira e mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
.472/93.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Antônio Júlio - Geraldo Resende - Maria José Hauelsen.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe fixa níveis de vencimento de cargos técnicos e
administrativos do Quadro de Pessoal da Fundação de Educação
para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG - e dá outras
providências.
Publicada em 19/6/93, foi a proposição, com tramitação em
regime de urgência, distribuída a esta comissão, para, nos
termos regimentais, receber parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela fixa níveis de vencimento para
cargos do Quadro de Pessoal da UTRAMIG. Trata-se de
providência necessária, pois os vencimentos na fundação,
como os salários de todos os trabalhadores brasileiros têm
sido corroídos pelo persistente processo inflacionário que
afeta toda a economia nacional.
A incorporação da Gratificação de Apoio ao Executivo,
seguindo a sistemática já adotada pelo Poder Executivo em
outras oportunidades, contribui para que seja adotado um
sistema mais objetivo e racional no processo de remuneração
de pessoal no Estado.
Ressalte-se, ainda, que a fundação possui um quadro

técnico-administrativo reduzido, contando apenas 38 cargos,
o que nos permite a conclusão de que, no projeto de lei em
exame, não se tem grande aumento da despesa pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.472/93. na forma proposta.
Sala das Comissões. 29 de junho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, Relator -

Antônio Júlio - Alvaro Antônio - José Renato - Díizon Meio -
Sebastião Costa.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

De autoria do
dispõe sobre os
administrativos
para o Trabalho
providências.
Inicialmente,

Constituição e

Relatório
Governador do Estado, a proposição em apreço
níveis de vencimento de cargos técnicos _e

do Quadro de Pessoal da Fundação de Educação
de Minas Gerais - UTRAMIG - e dá outras

em reunião conjunta, a Comissão de
Justiça emitiu parecer concluindo pela
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juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela

sua aprovação.
Agora, vem o projeto a esta comissão, para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em análise não encontra óbice, do ponto de

vista financeiro-orçamentário, a sua aprovação.
A proposição versa sobre o Quadro de Pessoal da UTRAMIG,
não consignando despesas na Lei do Orçamento Anual
A medida está de acordo com a legislação vigente, merecendo
prosperar nesta Casa.
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para aperfeiçoar o
projeto em tela, de forma a garantir sua aplicação no mês de
março de 1993, o que fazemos por meio da Emenda nQ 1, que
transcrevemos na conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 1-472/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1. a seguir
transcrita.

EMENDA Ng 1
Acrescente-se ao art. lQ o seguinte f 2Q, passando o atual
parágrafo único a f lQ:
"Art. 1Q - ...............................................
2 - O reajustamento de março de 1993, no percentual de

25% (vinte e cinco por cento), nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 3Q da Lei nQ 11.091, de 4/5/93,
incidirá sobre os valores de fevereiro de 1993, constantes
no anexo de que trata o °caput" deste artigo.".
Sala das Comissões. 29 de junho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Roberto Amaral, Relator -
José Renato - Cóssimo Freitas - Sebastião Costa.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 2 de julho de 1993

ATAS

ATA DA 4049 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE JUNHO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficio nQ 65/93 (Projeto de Lei flQ
1501/93), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios
diversos e telegramas - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei do flQ 1.502 ao 1.504/93 - Requerimentos do
nQ 4.534 ao 4.537/93 - Requerimentos dos Deputados Célio de
Oliveira, Roberto Amara], Amilcar Padovani e Roberto
Carvalho - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Política Energética, de Fiscalização Financeira, de Meio
Ambiente, de Defesa do Consumidor e de Saúde e Ação Social e
dos Deputados Milton Sanes, Paulo Pettersen, Geraldo da
Costa Pereira e Jaime Martins - Oradores Inscritos: Discurso
do Deputado Edward Abreu - Za PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Designação de comissão -
Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Célio de Oliveira, Roberto
Amaral e Amilcar Padovani ; aprovação - Requerimento ng
4.422/93; aprovação - 2? Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de proposições: Discussão, no lQ turno,
do Projeto de Lei no 1.403/93; requerimento do Deputado
Gilmar Machado; deferimento - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15mln, comparecem os Deputados:
Elmlro Nascimento - José Militão - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão - 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 Tarquínio - Homero Duarte - tbrahlm Jacob - Ivo José -
Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas
- José Bonifácio - José Laviola - José Leandro - Márcio
Miranda - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Milton Salles - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares -
Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo - Tarcisio
Henriques -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. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata
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- A Deputada Maria Olivia, 2g-Secretário "ao hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Ronaldo Vasconceilos, lg-Secretário "ad hoc",
lê a seguinte correspondência:

"OFÍCIO NQ 65193*
Belo Horizonte, 28 de junho de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex para exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto
de Lei em anexo, que dispõe sobre a recomposição e 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 dos inativos,
e dá outras providências.
A proposição em tela, com pleno fundamento legal quanto a
sua iniciativa, foi aprovada por unanimidade na Sessão
Plenária do dia 24 pp. , e guarda identidade com a Lei n
11.114 de 16.06.93 sancionada pelo Exmo. Sr. Governador do
Estado, bem como estende aos servidores do Tribunal de
Contas os dispositivos da Lei ng 11.115 de 16.06.93 no que
for aplicável.
Cumpre destacar que o incluso projeto foi elaboradoem

conjunto com o Poder Judiciário que, em breve, remeterá sua
proposta ao exame dessa Augusta Casa, e visa a distorções
verificadas entre as diferenças dos valores relativos aos
padrões de vencimento e, também, ã necessária correção
decorrente da aplicação do disposto no art. 2g da Lei 11.100
de 21.05.93 no que se refere aos vencimentos previstos no
Anexo IV da mesma Lei.
Nesta oportunidade, manifesto a V. Exa a expressão do meu

apreço.
Conselheiro Fued Oib, Presidente.

PROJETO DE LEI Hg 1.501/93"
Dispõe sobre a recomposição e 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.
Art. lg - 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, a partir de 01 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.
Parágrafo único - O valor resultante do disposto no "caput"

deste artigo é acrescido de uma parcela fixa, igualmente
universal, de Cr%1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil
cruzeiros), na forma estabelecida nos Anexos 1 a V desta
Lei.
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Art. 2 - Na aplicação da nova estrutura a que se refere o
Anexo 1 desta Lei, caso o servidor fique posicionado em
nível que não corresponda ao Nível e Padrão de que era
detentor, perceberá, a titulo de vantagem pessoal, a
diferença entre o valor que teria direito na nova tabela e
aquele correspondente ao seu Padrão.
Parágrafo único - A vantagem pessoal prevista neste artigo

se extinguirá com a ocorrência de progressão ou promoção que
venham a elevar o valor a que corresponde o Padrão.
Art. 3Q - Sobre os valores vigentes em 30 de junho de 1993
aplica-se, a partir de 01 de julho de 1993, o percentual
uniforme e universal de 40% (quarenta por cento).
Art. 4g - Aplica-se ao Quadro de Pessoal dos Servidores da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
inclusive inativos, e aos integrantes do Quadro Especial de
Pessoal, o disposto na Lei ng 11.115, de 16 de junho de
1993, no que couber.
Art. sg - Ao servidor efetivo do Tribunal de Contas é
garantido, no mínimo, o vencimento equivalente ao padrão 8
(oito) da tabela de símbolos e vencimentos correspondente ao
cargo ocupado.
Art. 6g - O artigo 9 g da Lei no 10.858 de 05 de agosto de
1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9g - O servidor fará jus, a cada promoção na

carreira, a gratificação de aperfeiçoamento profissional, no
percentual de 4'/ (quatro por cento) incidente sobre o
vencimento do cargo de que é titular, acrescido de
gratificação inerente ao exercício do cargo.
Parágrafo único - O acréscimo de que trata este artigo dar-

se-á nos termos de regulamento."
Art. 7g - A vantagem a que se referem os artigos 17. inciso
1 da Resolução ng 8. de 13 de agosto de 1974; Sg da Lei ng
10.292 de 02 de outubro de 1990; e 15 da Lei ng 10.858 de 05
de agosto de 1992, é devida ao servidor que cumprir durante
o mês, integralmente, a jornada de trabalho fixada em
Resolução do Tribunal de Contas.
Art. BQ - A partir de 01 de maio de 1993, os cargos de
Supervisor V, TC-CH-01; Assistente Administrativo de
Gabinete, TC-EX-03; Analista de Registros Funcionais, TC-EX-
04; e Secretário da Revista do TCMG. TC-EX--05, ficam
posicionados no padrão TCU-22.
Art. 9g - O valor do abono-família é fixado em Cr$15.000,00
(quinze mil cruzeiros) mensais.
Art. 10 - As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão por conta dos créditos orçamentários consignados ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais-
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira pra
parecer, nos termos do art. 195,c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
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(t* - Os anexos referidos foram publicadas na edição do
"Diário da Legislativo" de 2/7/93.)

OFICIOS
Do Sr. Cicero Comes da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto (SP), encaminhando cópia de
requerimento, aprovada por aquele Legislativo, em que se
pede que as médicas formados pelas universidades que compõem
a rede oficial de ensina continuem vinculados à sociedade
que custeou seus estudas e prestem serviço gratuito, na
forma que especifica. (- A Comissão de Saúde.)
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e

Obras Públicas, informando, em resposta a requerimento do
Deputado Geraldo da Costa Pereira (asfaltamento do contorno
de Coronel Fabriciano, numa extensão de (3.5km), que, tendo
em vista o elevado custo da obra pleiteada, não há
possibilidade, no momento, de se atender o pedido.
Do Sr Evandro Ferreira Passos, Presidente da Seção

Sindical da ASPUV, solicitando o empenho desta Casa em que,
por ocasião da elaboração da LDO de Minas Gerais para 1994,
sejam destinados os recursos que assegurem a sobrevivência
da UNIMONTES e que se peça ao Presidente da República a
manutenção da dotação orçamentária prevista para 1993,
destinada á referida universidade. (- A Comissão de
Educação.)
Do Sr. Angelo Coutinho dos Santos, solicitando seja feito

estudo cuidadoso sobre a aplicação da lei que concedeu passe
livre aos portadores de deficiência física, mental e visual
e aos idosos com mais de 65 anos, já que a regulamentação da
referida lei não faz referência á condição financeira dos
destinatários do mencionado beneficio. (- A Comissão de
Saúde.

TELEGRAMAS
Do Sr. Marcos Pinto de Oliveira, Presidente da Câmara

Municipal de Juiz de Fora, solicitando a intercessão do
Presidente desta Casa junto ao órgão competente, com vistas
à extensão dos benefícios previstos no art. lg, e seus
parágrafos. da Lei ng 11.103 aos servidores da área de saúde
da Policia. (- A Comissão de Saúde.)
Da Sra. Dulce Angela Procópio de Carvalho. Chefe da ASPAR
da Secretaria do Planejamento, informando, em atenção a
requerimento do Deputado Roberto Amaral, que a revisão da
lei orçamentária será feita segundo as prioridades do
Presidente Itamar Franco, em comum acordo com o Legislativo,
e, desse modo, as dotações destinadas à área do Polígono das
Secas ficam na dependência da definição das mencionadas
prioridades.
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 1.502/93
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Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Santo Antônio do Monte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Santo Antônio do Monte o terreno situado
naquele município, na Rua Benfica Batista Braga, antiga Rua
Treis, no Bairro São Lucas, constituído pelo lote 7 da
quadra 4-A, com área de 278m2 (duzentos e setenta e oito
metros quadrados), com os seguintes limites e confrontações:
pela direita, numa extensão de 28.00m (vinte e oito metros),
com o lote 6; pela esquerda, numa extensão de 27,60m (vinte
e sete virgula sessenta metros), com o lote 8; pelos fundos,
numa extensão de 10,00m (dez metros), com o lote 19; e pela
frente, numa extensão de 10,00m (dez metros), com a referida
via pública, registrado em 22 de maio de 1981 no lQ Oficio
do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do
Monte, sob a matricula ng 3.610, no Livro 2-H, a fl. nQ 33.
Parágrafo único - O terreno a que se refere o "caput" deste

artigo destina-se a abrigar o escritório local da Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG.
Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de até 3 (três) anos a contar da data da publicação
desta lei, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. lg.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1993.
Maria Olivia
Justificação; Visa o projeto a permitir o útil

aproveitamento do imóvel a que se refere, com a acomodação
adequada do escritório da CEMIG em terreno e construção
próprios do Município de Santo Antônio do Monte, desonerando
aquela companhia dos gastos com aluguel.
Em contrapartida, ficou acordado entre a Prefeitura

Municipal de Santo Antônio do Monte e a CEMIG que os bairros
carentes do município se verão beneficiados com extensão de
rede elétrica.
O alcance final do projeto de lei em teia é, pois, levar à
comunidade mais carente de Santo Antônio do Monte o acesso a
esse bem de primeira necessidade, a energia elétrica, q ue se
traduz em segurança para a saúde e em conforto para toda a
sua gente.
Em face do inquestionável mérito da iniciativa ora
proposta, conto com o apoio dos nobres pares para sua
aprovação.
- 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 1.503193
Declara de utilidade pública a Creche Da Maria Benedita

Santana, com sede no Município de Monte Santo de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche D
Maria Benedita Santana, com sede no Município de Monte Santo
de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. a - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 30 de junho de 1993.
Cõssimo Freitas
Justificação: A Creche Da Maria Benedita Santana desenvolve
um importante trabalho, voltado especialmente para a
assistência a menores na faixa etária de três meses a seis
anos. Ademais, a documentação anexa comprova que a entidade
funciona há mais de dois anos e que sua diretoria é formada
de pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de seus respectivos cargos, estando assim
atendidas as exigências da Lei ng 5.830. que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública de entidades.
- 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 1.504/93
Declara de utilidade pública a Associação da Mulher
Gloriense - AMGLO -, com sede no Município de São João
Batista do Glória.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lp - Fica declarada de utilidade pública a Associação

da Mulher Gloriense - AMOLO -, com sede no Município de São
João Batista do Glória-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1993.
Cássimo Freitas
Justificação: A Associação da Mulher Glorlense - AMGLD - é
uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como fim
precipuo promover e apoiar realizações das mulheres
glorlenses, além de representar seus interesses junto ao
poder público.
Verifica-se, ainda, que a associação atende a todos os
requisitos exigidos para que se possa declará-la de
utilidade pública, o que nos leva a solicitar aos nobres
membros deste Poder Legislativo a aprovação do presente
projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
Ng 4.534/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira, em que
pede sejam solicitadas ao Procurador-Geral do Estado
informações acerca de contratos eventualmente firmados por
órgãos do Governo e as empresas que menciona. (- A Mesa da
Assembléia.)
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NQ 4.535/93, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja
encaminhado ao Governador do Estado expediente com sugestão
para que se promova comemoração pelo transcurso, no dia 24
de outubro vindouro, do cinqüentenário do "Manifesto dos
Mineiros". (- A Comissão de Educação-)
NQ 4.536/93. do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Agricultura com vistas à Instalação de um escritório da
RURALMINAS no Município de Montes Claros. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 4.537/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
elaboração de projeto para implantação, junto ao Instituto
Cândido Tostes, do Municipio de Juiz de Fora, de uma unidade
industrial de hidrossolúveis para produção de leite de soja
e sucos alimentares, a serem distribuídos às escolas
estaduais como complemento da merenda escolar. (- A
Comissão de Educação.)
Do Deputado Célio de Oliveira, solicitando o

desarquivamento do Projeto de Lei ng 2.226/90.
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado

apelo ao Ministro da Integração Regional com vistas a que
seja autorizado à CODEVASF e ao DNOCS o restabelecimento do
sistema de perfuração de poços tubulares para proprietários
rurais particulares dos municípios do Poligono Mineiro das
Secas.
Do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja encaminhado

aos Presidentes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e
da Confederação Brasileira de Futebol expediente contendo
sugestões que menciona para a elaboração do novo Código
Brasileiro de Desportos.
Do Deputado Roberto Carvalho, em que solicita se dê
continuidade à tramitação da denúncia apresentada, em
30/3/90, pelo parlamentar e pelo Sr. Euler Ribeiro contra o
então Governador Newton Cardoso, por crime de
responsabilidade, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça
vem de pronunciar-se sobre a exceção da verdade oposta na
Ação Penal ng 024-90.673.902-4, da l Vara Criminal de Belo
Horizonte, motivo em que se baseou a Presidência desta Casa
para decidir pela suspensão do processo de "impeachment".
A Comissão de Justiça.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Energética, de Fiscalização Financeira, de Meio
Ambiente, de Defesa do Consumidor e de Saúde e Ação Social e
dos Deputados Milton SalIes, Paulo Pettersen. Geraldo da
Costa Pereira e Jaime Martins.

Oradores Inscritos
- O Deputado Edward Abreu profere discurso, que será
publicado em outra edição

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,
a Presidência passa à 2a parte da reunião, com a 12fase 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que determinou a
distribuição aos Deputados de cópia do parecer prévio do
Tribunal de Contas sobre a prestação de contas do Governo do
Estado relativa ao exercido de 1992, em aditamento aos
avulsos distribuídos dia 21 de junho, nos termos do art. 228
do Regimento Interno. Informa, ainda, que o prazo a q ue se
refere o art. 229 teve inicio na presente data.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão

Especial para emitir parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 11.887, ex-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. Pelo BRO: efetivos - Deputados Célio de
Oliveira, Geraldo Rezende, Francisco Ramalho e José Braga;
suplentes - Deputados Ambrósio Pinto, Maria Elvira, Eduardo
Brás e Ibrahim Jacob; pelo PT: efetivo - Deputado Antônio
Fuzatto; suplente - Deputado Gilmar Machado. 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
Política Energética - aprovação dos Requerimentos ngs 4.459,
4.460, 4.461, 4.462, 4.463, 4.464, 4.465, 4.466, 4.467,
4.468 e 4.469/93, do Deputado Dilzon Melo; 4.447/93, da
Deputada Elisa Alves; 4-432/93, da Deputada Maria Elvira;
4.481 e 4.485/93, da Comissão de Saúde e Ação Social; pela
Comissão de Administração Pública - aprovação dos Projetos
de Lei ns 989/92, do Deputado Sebastião Helvécio, e 981/92,
do Deputado Tarcísio Henriques, e dos Requerimentos ngs
4.330. 4.332, 4.335, 4.337 e 4.340/93, do Deputado Clêuber
Carneiro; 4.325/93, do Deputado Jorge Hannas; 4.321 e
4.324/93, da Deputada Maria Elvira; pela Comissão de Meio
Ambiente - aprovação do Requerimento ng 4.489/93, do
Deputado Marcelo Cecé; pela Comissão de Defesa do Consumidor
- aprovação do Projeto de Lei ng 1.123/92, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos; pela Comissão de Saúde e Ação Social -
aprovação dos Projetos de Lei ns 1.233 e 1.244/93, do
Deputado Amilcar Padovani; 1.263, 1.341 e 1.343/93, do
Deputado Cóssimo Freitas; 1.224/93, do Deputado Elmo Braz;
1.211/92, da Deputada Elisa Alves; 1.288/93, do Deputado
Elmiro Nascimento; 1.239/93. do Deputado Geraldo da Costa
Pereira; 1.210/92, do Deputado Geraldo Rezende; 789/92, do
Deputado Glycon Terra Pinto; 1.220 e 1.221/93, do Deputado
José Bonifácio; 1.208/92, do Deputado José Ferraz; 1.184/92.
do Deputado José Militão; 1.268/93, do Deputado Márcio
Miranda; 1.182/92 e 1.218/93, da Deputada Maria Olivia;
1.195/92. do Deputado Paulo Carvalho; 1.261 e 1.274/93. do
Deputado Ronaldo Vasconcellos; e 1.289/93, do Deputado
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Wanderley Ávila (- Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados
Milton Salies - falecimento do ex-Deputado e jornalista Euro
Arantes; Paulo Pettersen - falecimento do Sr. Nilton Antunes
Siqueira, ocorrido em São João do Oriente; Geraldo da Costa
Pereira - falecimento do Sr. Adalberto Ferraz, nesta
Capital; e Jaime Martins - falecimento da Sra. Maria Gisele
de Oliveira, ocorrido em Pimenta (- Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Célio de Oliveira -
desarquivamento do Projeto de Lei ng 2.226/90, do ex-
Deputado Neif Jabur; Roberto Amaral - encaminhamento de
expediente ao Sr. Ministro da Integração Regional, Dr.
Alexandre Alves Costa, para que se autorize á CODEVASF e ao
ONOCS o restabelecimento do sistema de perfuração de poços
tubulares aos proprietários rurais do Município do Polígono
das Secas; Amilcar Padovani - encaminhamento de expediente
ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva e Confederação
Brasileira de Futebol para sugerir que, na discussão do novo
Código Brasileiro de Desportos, sejam introduzidos
dispositivos para inibir a violência física no futebol.
Requerimento ng 4.422/93. do Deputado João Marques, em que
solicita seja encaminhado ao Sr. Governador do Estado e ao
Secretário de Agricultura pedido de informações acerca dos
motivos do atraso na implementação do Programa de
Mecanização Agrícola do Estado. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. 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 á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que
fez retirar da pauta da presente reunião a Proposta de
Emenda à Constituição nQ 35/93, o Projeto de Lei
Complementar ng 23/92 e os Projetos de Lei ngs 1.397,
1.420/93, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada ontem á noite. Informa, ainda, que
fez retirar também os Projetos de Lei ngs 1.452, 1.472 e
1.473/93, que, por terem recebido emendas na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã, voltaram à
Comissão de Administração Pública para receber parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lQ turno, do Projeto de
Lei ng 1.403/93. do Deputado Gilmar Machado, que dispõe
sobre a proibição de contratação de parentes em órgãos e
entidades públicas para cargos comissionados e dá outras
Providências. Incluído em ordem do dia para os fins do art.
288 do Regimento Interno. Sobre a mesa, requerimento do
Deputado Gilmar Machado, em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei ng 1.403/93, de sua autoria. A
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Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno.

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 amanhã, dia lg de julho, às 201h30min. nos
termos do edital de convocação, bem como para a ordinária,
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- Nota do redator: Â ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DESTINADA A HOMENAGEAR OS 30 ANOS DE
FUNDAÇÃO DA TV ALTEROSA, EM 26 DE MAIO DE 1993

Presidência do Deputado José Militão
SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de Comissão - Composição
da Mesa - Destinação da Reunião - Execução do Hino Nacional
- Discurso do Deputado Agostinho Patrus - Palavras do Dr.
Camilo Teixeira da Costa Filho - Entrega de placa alusiva ao
evento - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola -
José Maria Pinto - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Tarcisio Henriques - 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. 2o-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

Ata
O Deputado Ibrabin Jacob, 2o-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os ilustres
Deputados Jorge Hannas e Jorge Eduardo para, em comissão,
introduzirem no Plenário as autoridades convidadas, que se
encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
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O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa o jornalista Leonardo Fulgêncio, DD. Secretário
Particular do Sr. Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia, e
seu representante nesta solenidade; o Limo. Sr. Dr. Paulo
Cabral de Araújo, Presidente dos Diários e Emissoras
Associados; o limo. Sr. Dr. Camilo Teixeira da Costa,
Diretor-Geral do Sistema Estaminas de Comunicação; o Limo.
Sr- Or. Camilo Teixeira da Costa Filho, Diretor da TV
Alterosa; o Exmo. Sr. Desembargador Paulo Tinõco,
representante do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais; o Limo. Sr. Dr. José Amaro Siqueira, Assessor de
Comunicação Social da Prefeitura de Belo Horizonte e repre-
sentante do Sr. Prefeito Municipal, Dr. Patrus Ananias; o
Limo. Sr. Dr. Márcio Sérgio de Souza Mesquita, representante
do Tribunal Regional Eleitoral e o Exmo. Sr. Deputado Elmo
Braz, lQ-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião especial a
homenagear a TV Alterosa pelo transcurso de seu 30g
aniversário de fundação.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida todos os presentes
a ouvir, de pé, o Hino Nacional.
- Executa-se o Hino Nacional.

Discurso do Deputado Agostinho Patrus
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Ilustre Deputado
Agostinho Patrus, Líder do BRD, autor do requerimento que
suscitou a realização desta homenagem.
O Deputado Agostinho Patrus - Prezado Presidente, Deputado
José Militão; jornalista Leornardo Fuigêncio, DD. Secretário
Particular e representante do Governador Hélio Garcia; Dr.
Paulo Cabra] de Araújo , DD. Presidente dos Diários e
Emissoras Associados; Or. Camilo Teixeira da Costa, OD.
Diretor do Sistema Estaminas de Comunicações; Dr. Camilo
Teixeira da Costa Filho, DD. Diretor da TV Alterosa;
Desembargador Paulo Tinoco, DD. representante do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais; Dr. José Amado Siqueira,
DD. Assessor de Comunicação Social da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte, representante do Prefeito Patrus Ananias;
Dr. Márcio Sérgio de Souza Mesquita, DD. representante do
Tribunal Regional Eleitoral; prezado amigo Deputado Elmo
Braz, DO. lo-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais; Srs. Deputados, senhoras e senhores, a
passagem do SOQ aniversário da TV Alterosa é motivo de
júbilo não apenas para aquela organização como também para o
povo mineiro, porque essa emissora desfruta inegável
prestigio entre os órgãos de comunicação do Estado.
Ao falar da TV Alterosa, é impossível não trazer á memória
o nome de Assis Chateaubriand, pioneiro das comunicações
brasileiras, líder de fabuloso império fundado graças a suas
incontáveis qualidades, tanto em termos empresariais, quanto
culturais. O portentoso trabalho de Francisco de Assis
Chateaubriand Bandeira de Meio tem o poder de alçá-lo a
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posição impar na imprensa do Pais e também em outros campos
de primeira importância, já que os singulares efeitos de sua
ação, associados à extraordinária influência de seu
pensamento, fazem dele um dos homens de maior impacto na
história nacional. O centenário de seu nascimento,
comemorado ano passado, tornou-se ocasião propícia á
evocação de sucessos de sua vida pessoal, política e, so-
bretudo, jornalistica. Homem de caráter fundamentalmente
múltiplo, pródigo trabalhador e habilidoso lidador de
idéias, Assis Chateaubriand desvendou possibilidades para um
Brasil novo e, mais que isso, concretizou-as tão largamente
quanto só o fariam seres predestinados. Ao adquirir 00
Jornal", do Rio de Janeiro, em 1921, no verdor dos seus 29
anos, deu inicio à fantástica rede de órgãos de comunicação
que comporiam os Diários Associados. Desse conglomerado,
surgiram 34 jornais, "O Cruzeiro", 'A Cigarra", numerosas
revistas infantis, 34 radiodifusoras e 18 emissoras de
televisão.
O falar de um membro da família dos Diários Associados
evoca também, instantaneamente, os nomes de Camilo Teixeira
da Costa e de Paulo Cabral de Araüjo. Esses ilustres
continuadores da obra do Velho Capitão se têm mostrado à
altura do imenso desafio que é dar seqüência ás idéias do
mestre do jornalismo nacional. Empresários competentes,
homens de imprensa conscientes do seu papel junto à
sociedade mineira, esses profissionais vêm escrevendo a
história de glória e sucesso de um dos mais tradicionais
sistemas de comunicação do Pais.
Fundada em 1962, a TV Alterosa principiou num ano muito im-
portante para as coisas relacionadas com a prática
televisiva no Brasil: aquele ano, ocorreu a primeira
transmissão por meio de satélite, foi criado o Código
Brasileiro de Telecomunicações e instituído o Conselho
Nacional de Telecomunicações - CONTEL. País de contraste,
enquanto enfrenta problemas no chão das necessidades, o
Brasil alça võos de soberana altitude, como se dá no campo
das telecomunicações. Ilustrando a questão, há o fato de o
Brasil ter sido o 5g pais a ter uma emissora de televisão,
antecedido apenas pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha,
pelos Países Baixos e pela França. Secundando a TV
Itacolomi, nascida em 1956, a Alterosa começava em 1962 a
sua caminhada de elevada e grata significação para o povo e
as tradições de Minas. Em 1980, foi incorporada ao Sistema
Brasileiro de Televisão, redirecionando as linhas de
atuação, sem abdicar da filosofia que orientou sua
trajetória rumo à preferência de nossa gente.
Assumiu o compromisso de minorar as agruras do quotidiano
do nosso povo, levando aos lares o lazer sadio, o humor
inteligente e criativo, o conhecimento claro, correto e
útil. Ao mesmo tempo, inaugurou um telejornalismo sério e
competente, apoiado na informação precisa, na postura
critica, preocupada com a formação da opinião pública sobre
os grandes temas nacionais. Assim, foi a Alterosa que lançou
como tema para os mineiros, em passado recente, o sentimento
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comum de q ue era preciso passar o Brasil a limpo. No que diz
respeito ás produções locais, a emissora tem prestado
excelentes serviços ao público telespectador. Abrindo espaço
à participação direta da população, oferecendo ao homem do
povo a oportunidade de expressar suas queixas, suas
denúncias e seu inconformismo, a Alterosa promove a
consciência dos direitos do cidadão.
Ao integrar-se a uma das maiores redes de comunicação do
Brasil, a emissora o fez de forma que o gigantismo do
sistema não lhe roubasse o colorido local e a preocupação
com as coisas da terra. Além do video. a Alterosa participa
do dia-a-dia da população, por meio de várias promoções.
Mediante o "Apoio Cultural", divulga gratuitamente os
espetáculos em cartaz na cidade, precioso estímulo ao ta-
lento mineiro. Integra, de forma notável, os esforços
tendentes a promover nosso esporte amador e a valorizar, com
especial carinho, todas as expressões autênticas do folclore
e das tradições culturais de Minas.
Por tudo que faz, merece nossa admiração a TV Alterosa. Há,

no entanto, um importante aspecto que é preciso ressaltar;
sua evolução representa o estabelecimento da democracia nos
meios de informação, com o que sai ganhando a própria
sociedade. Ao se aventurar na seara do novo, os quadros da
emissora vêm quebrando tabus, desfazendo preconceitos,
estabelecendo os parâmetros da comunicação do terceiro
milênio.
Ao Dr. Camilo Teixeira da Costa Filho, seguidor do talento
paterno, felicito, bem como a seus pares, pelo brilhantismo
na condução da TV Alterosa. Sua comprovada competência
profissional, capacidade administrativa e inteligência viva
e arguta fazem dele a alma da instituição e o principal
responsável pelos sucessivos êxitos do grande veiculo de
comunicação. Estendo meus cumprimentos a todos os pro-
fissionais que proporcionam o reconhecido sucesso da
emissora, na festiva marca dos seus 30 anos de existência.

Palavras do Or. Camilo Teixeira da Costa Filho
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Camilo Teixeira da

Costa Filho, Diretor da TV Alterosa e da Rádio Guarani, que
falará em nome da instituição homenageada-
0 Dr. Camilo Teixeira da Costa Filho - Exmo. Sr. Deputado
José Militão, 2g-Vice-Presldente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, no exercício da Presidência;
Exmo. Sr. Jornalista Leonardo Fulgêncio, DO. Secretário
Particular do Governador Hélio Garcia e seu representante
nesta solenidade; Exmo. Sr. Dr. Paulo Cabral de Araújo, DD.
Presidente dos Diários e Emissoras Associados; Exmo. Sr. Dr.
Camilo Teixeira da Costa, DO. Diretor-Geral do Sistema
Estaminas de Comunicação; Exmo. Sr. Desembargador Paulo
Tinoco, DO. Representante do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. José Amaro Siqueira, DO.
Assessor de Comunicação Social da Prefeitura de Belo
Horizonte e representante do Prefeito Patrus Ananias; Exmo.
Sr. Dr. Márcio Sérvio de Souza Mesquita, DD. Representante
do Tribunal Regional Eleitoral; Exmo. Sr. Deputado Elmo
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Braz, lg-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; senhoras e senhores, recebi da diretoria do
Sistema Estaminas de Comunicação a missão de agradecer a
homenagem que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais presta á TV Alterosa, no encerramento das
comemorações dos seus 30 anos de atividades. Diante da
presença de oradores do porte de Paulo Cabral de Araújo,
essa responsabilidade aumenta. E grande, também, a minha
honra.
Sob concessão outorgada no Governo do lg-Ministro Tancredo
Neves, tendo como sõcios Nelson Sellman, Assis Chateaubrland
e João Calmon, a TV Alterosa foi instalada pelo corpo
técnico da TV Itacolomi. uma das mais antigas emissoras em
operação continua no Pais, a instituição teve seu sinal
levado ao ar, pela primeira vez, em 13/3/62. No dia seguinte
a esse, a primeira página do "Diário da Tarde" trazia a
manchete: "TV Alterosa lançou ontem imagem perfeita e som em
HI-FI".
Com uma programação independente, baseada em filmes,
jornalismo e esporte, a TV Alterosa passou por períodos de
grandes dificuldades em seus primeiros anos de
funcionamento. Em primeiro lugar, pela grandeza da TV
Itacolomi, que atraia toda a audiência local e, mais tarde,
pela concorrência de outras redes que se formaram no Brasil.
Durante alguns anos, a Alterosa esteve fora do controle dos

Diários Associados. Voltou ao grupo definitivamente em 1979
e, a partir de junho de 1980, com a Injusta cassação da TV
Itacolomi, assumiu a missão de suceder-lhe no cumprimento
dos ideais que levaram Assis Chateaubrland a implantar a
televisão no Brasil: trabalhar pela unidade e pelo
desenvolvimento da sociedade brasileira, por intermédio dos
serviços de comunicação.
Participando do Sistema Brasileiro de Televisão desde a
primeira hora, a Alterosa recebeu investimentos volumosos em
equipamentos modernos e passou a ocupar as instalações do
Palácio do Rádio, em 1981. A emissora tinha então uma
programação padronizada e a qualidade de uma rede nacional
Assumiu o segundo lugar nas pesquisas de audiência na Grande
Belo Horizonte, posição que mantém até hoje, com índices em
continuo crescimento.
Atualmente, com uma equipe de 180 profissionais
qualificados e um trabalho harmonioso, a TV Alterosa é a
primeira emissora afiliada ao SBT em faturamento, só
superada por São Paulo, e é a quinta empresa dos Diários
Associados no Brasil.
Somos conscientes do papel que os veículos de comunicação
exercem hoje na sociedade brasileira. Devemos propiciar
entretenimento, lazer e diversão, com responsabilidade. Esse
mesmo principio norteia nosso jornalismo, compromissado com
a ética, com a independência e com a isenção.
Temos procurado dar a Minas Gerais uma televisão
comprometida com a defesa dos anseios do povo mineiro,
levando nosso sinal a várias regiões do Estado.
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Neste momento, estamos iniciando a implantação da TV Minas
Sul, na cidade de Varginha, que deverá cobrir todo o Sul do
Estado. Até o final do ano, já deve estar em operação o
"link" que levará o sinal da TV Alterosa para Juiz de Fora e
Zona da Mata. Minas precisa de unidade. E a TV Alterosa está
consciente da necessidade de investir na comunidade, nos
valores e na cultura mineira, apesar da conjuntura
desfavorável, do momento de crise.
Antes de ser econômica, a crise é moral. As transformações
de que o Pais precisa não são baseadas em diferenças de
modelos ou de sistemas. Apostamos no trabalho sério e
competente e acreditamos que, somente com a união de
esforços, teremos uma sociedade mais justa, um País
preparado para o futuro.
Quero agradecer a esta Casa e, em especial, ao caro
Deputado Agostinho Patrus, pela iniciativa desta homenagem.
Ao nosso Presidente Nacional, Dr. Paulo Cabral de Araújo, e
aos nossos parceiros e amigos, nosso agradecimento pelo
prestígio da presença. Muito obrigado.

Entrega de Placa Alusiva ao Evento
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de proceder
á entrega ao Dr. Camilo Teixeira da Costa Filho de uma placa
alusiva a esta homenagem, contendo os seguintes dizeres: 'A
TV Alterosa, o reconhecimento da sociedade mineira, através
da Assembléia Legislativa, pelos 30 anos de serviços
prestados á imprensa e á sociedade. Belo Horizonte, 26 de
maio de 1993".
- Procede-se á entrega da placa.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A palavra desperta e convence, a imagem
fascina e seduz. Essas realidades permitem-nos avaliar o
poder da televisão enquanto meio de comunicação de massa e
instrumento formador da opinião pública no mundo
contemporâneo. Entre os produtos da tecnologia, nenhum se
mostrou tão potente para intervir na história e determinar
decisões fundamentais para os destinos das sociedades.
A televisão alia a mensagem racional do verbo ao apelo

emocional da imagem, numa "performance" comunicativa que
envolve por inteiro o ser humano. Sua ação atinge as pessoas
em todas as faixas de idade e desconhece lugares e tempos,
fazendo-se sentir tanto nos espaços públicos como no
recôndito dos lares.
A partir dessa ótica, pode-se bem aquilatar a imensa
responsabilidade daqueles que têm à sua disposição um tão
poderoso veículo.
A liberdade de imprensa é conquista democrática legítima.
Por ela, garante-se a transparência das administrações e a
informação do povo. Ela promove o diálogo, o debate e a
critica, ao mesmo tempo em que possibilita o exercício
consciente da cidadania. Tal prerrogativa, entretanto, deve
exercer-se dentro dos estritos limites da ética e à luz da
verdade e deve ser balizada pelo compromisso com o bem
comum. Entendê-la de outra forma ou exercitá-la com outro
espírito seria imolar, no altar do lucro e das vaidades



49

pessoais, a estabilidade das instituições, a paz e a
felicidade de populações inteiras.
No caso especifico da televisão, devido á sua

extraordinária força, o imperativo ético assume agigantadas
dimensões. Não podem seus profissionais descurar por menos
que seja da retidão de princípios, sob pena de fazer de seu
instrumento de trabalho causa de degradação dos costumes,
fonte de mentiras, fábrica de alienação, forja de crises e
de intranqüilidade.
Hoje, o Legislativo mineiro presta merecida homenagem á TV

Alterosa pelos 30 anos de atividades da emissora entre nós.
Fundou-a Nelson Selman, em janeiro de 1962. Assis
Chateaubriand, ao incorporá-la à família associada,
infundiu-lhe o pioneirismo e o arrojo que eram apanágio do
Velho Capitão. Emprestou-lhe, ao mesmo tempo, aquela paixão
pelo Brasil e por Minas que animou as ações do fundador da
imprensa no Pais.
Sob a condução segura do Dr. Camilo Teixeira da Costa
Filho, a TV Alterosa integra, no presente, o Sistema
Brasileiro de Televisão. Em três décadas de existência, tem-
se mantido fiel aos princípios da comunicação sadia,
profissional e competente. Hoje, disputa bravamente a
liderança entre as preferidas do telespectador mineiro. Seus
recursos tecnológicos a colocam entre as televisões mais
avançadas. Para a Alterosa, porém, evoluir tem ainda outros
significados. E, principalmente, o respeito com que entra
nos lares mineiros, o equilíbrio e a seriedade com que
trabalha a informação, a criatividade e o profissionalismo
com que cuida de proporcionar lazer a nossas famílias, que
fizeram dela a emissora querida pela gente da montanha.
Eis um belo exemplo de como bem usar o poder da televisão e
a liberdade de imprensa, de forma ética e responsável,
colocando-os a serviço da cidadania e do bem comum.
Por esses motivos, esta Presidência associa-se aos
sentimentos de nosso povo para homenagear a TV Alterosa.
Muito obrigado!

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 27. ás 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.186/92

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 Legislativa pelo Procurador-
Geral de Justiça do Estado, o Projeto de Lei flQ 1.186/92
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dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do
Ministério Público e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo!! do dia 11/12/92, veio

a proposição a esta comissão, a fim de, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, V, "a" ambos do Regimento Interno
desta Casa, receber pareceres.
Saliente-se que, em virtude de requerimento apresentado
pelo Deputado Roberto Amaral e aprovado pelo Plenário deste
Poder Legislativo, a proposição tramita em regime de
urgência, devendo ser apreciada em reunião conjunta pelas
comissões supramencionadas.

Fundamentação
Analisando-se os aspectos formais da proposição ora
examinada, observamos conformarem-se os mesmos aos ditames
do ordenamento jurídico e constitucional vigente.
De tato, a Constituição da República, em seu art. 39,
"caput", dispõe que os Estados membros instituirão, no
âmbito de sua competência, planos de carreira para os
servidores da administração direta, das autarquias e das
fundações públicas. Idêntico mandamento encontra-se
estabelecido no art. 30 da Constituição mineira, reafirmando
o preceito constitucional para a organização da máquina
administrativa estadual.
Há que se ressaltar, também, que a Carta mineira, em seu
art. 61, VIII e IX, reservou á lei ordinária estadual a
criação, transformação e extinção de cargos e funções
públicos na administração direta e, bem assim, a fixação de
remuneração e o provimento de cargos a serem ocupados por
servidores públicos da administração centralizada do Estado.
Observa-se, ainda, que o § 2g do art. 66 da Constituição

Estadual faculta ao Procurador-Geral de Justiça do Estado a
iniciativa de projetos sobre a criação, transformação e
extinção de cargo e função públicos do Ministério Público e
de seus serviços auxiliares, bem como a fixação da
respectiva remuneração, observados, tão-somente, os
parãmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias
e o disposto nos arts. 24, lQ e 2g, e 32, ambos também
inseridos no texto constitucional mineiro.
Vê-se, pois, que a espécie normativa eleita pelo autor do
projeto é o meio adequado á veiculação da matéria de que ora
cuidamos e que violação não há á norma constitucional, no
que diz respeito á regra da competência privativa para a
deflagração do devido procedimento legislativo.
Por outro lado, ao nos atermos, num segundo momento, ao
conteúdo dos dispositivos que incorporam o contexto da
proposição, detectamos alguns vícios de
inconstitucionalidade, a despeito de o plano de carreira em
exame ter sido estruturado, de um modo geral, de acordo com
o que estabeleceram as leis que instituíram os planos de
carreira do Judiciário mineiro e do Tribunal de Contas do
Estado.
No que diz respeito ao instituto da ascensão - passagem do
servidor do último nível de cada grau de escolaridade para
o primeiro subseqüente na carreira - entendemos que a
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mesma, por achar-se vinculada a prévia aprovação em
seleção competitiva Interna, constitui mecanismo
inconstitucional e, portanto, meio inapto ao desenvolvimento
do agente na carreira.
Transcrevemos, a seguir, trecho de decisão recente do
Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nQ 231, movida pelo Governador do
Estado do Rio de Janeiro e julgada procedente para declarar
inconstitucionais os arts. 77 e 80 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Lei Maior daquele Estado:
"0 critério do mérito aferível por concurso público de
provas ou de provas e títulos é, no atual sistema
constitucional, ressalvados os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração, indispensável para
cargo ou emprego público isolado ou em carreira. Para o
isolado . em qualquer hipótese; para o em carreira, para o
Ingresso nela, que sã se fará na classe inicial e pelo
concurso público de provas ou de provas e títulos, não o
sendo, porém, para os cargos subseqüentes que nela se
escalonam até o final dela, pois, para estes, a investidura
se fará pela forma de provimento que é a promoção'".
Estão, pois, banidas das formas de investidura admitidas
pela Constituição a ascensão e a transferência, que são
formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o
servidor público ingressou por concurso, e que não são, por
isso mesmo, insitas ao sistema de provimento em carreira, ao
contrário do que sucede com a promoção, sem a qual
obviamente não haverá carreira, mas, sim, uma sucessão as-
cendente de cargos isolados.
O inciso II do art. 37 da Constituição Federal também não

permite o "aproveitamento", uma vez que, nesse caso, há
igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso
exigido pelo mencionado dispositivo.
Por essa razão, julgamos por bem apresentar, ao final desta

peça opinativa, emendas no sentido de eliminar, do contexto
da proposição, conteúdos relacionados ao instituto da
ascensão.
No tocante ao remanejamento seletivo, de que cuidam o
parágrafo único do art. SQ, o parágrafo único do art. 16,
bem como os arts. 52 e 53, julgamos tratar-se de
procedimento absolutamente inconstitucional, na medida em
que objetiva, na realidade, um 'aproveitamento" generalizado
de servidores em cargos constantes nos quadros do Ministério
Público, mediante seleção competitiva interna.
Invocamos, uma vez mais, o entendimento do STF, transcrito

há pouco, em que pudemos verificar que o inciso II do art.
37 da Constituição Federal também não permite
aproveitamento, uma vez que, nesse caso, há, igualmente, o
ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo
mencionado dispositivo. Portanto, não há como concebermos a
instituição de tal mecanismo no plano de carreira dos
servidores do Ministério Público estadual, ainda que, no
mérito, a medida venha a ser bastante razoável, tendo-se em
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vista a repercussão financeira decorrente da criação dos
diversos cargos previstos no projeto.
Relativamente ao teor do art. 51 da proposição em exame,
segundo o qual nenhum servidor dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
receberá, a titulo de vencimento importância inferior ao
salário mínimo, somos levados a considerá-lo igualmente
inconstitucional a uma porque o regime jurídico de
servidores públicos, bem como a política de remuneração dos
mesmos constituem matérias de iniciativa do Governador do
Estado, consoante o preceituado no art 66, III, "b" e "c",
da Carta mineira; a duas porque, a prevalecer, no futuro,
como norma jurídica, um dispositivo com tal conteúdo,
poderia o mesmo vir a quebrar a regra da isonomia de
vencimentos para cargos de atribuições iguais ou asse-
melhadas no mesmo Poder ou entre os servidores dos três
Poderes, uma vez que, no âmbito estadual, não se verifica,
pelo menos ainda, lei que obrigue o poder público mineiro a
pagar, a titulo de vencimento, valor igual ou superior ao
salário mínimo. O Poder Executivo tem, sistematicamente, ao
enviar projetos de lei a esta Casa, fixado alguns valores de
vencimentos abaixo do valor do salário mínimo, alegando que
não descumpre a Constituição Estadual, já que esta, em seu
art. 39, manda aplicar aos servidores públicos civis
estaduais o disposto no art. 7g, IV, da Constituição da
República, o qual garante um salário nunca inferior ao
mínimo, não fazendo vinculação entre salário e vencimento ou
entre salário e remuneração.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.186/92, com as Emendas do ng 1 ao 4, abaixo transcritas;

EMENDA Ng 1
Suprimam-se os parágrafos 3, 4g, So e 6Q do art. 9Q e o
parágrafo 3g do art. 20.

EMENDA NO 2
Suprima-se o art. 10, "caput" e seus lg e 2g.

EMENDA NQ 3
Suprimam-se o parágrafo único do art. 8g, o parágrafo único

do art. 16 e o art. 52.
EMENDA MQ 4

Suprima-se o art. 51-
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Célio de Oliveira, Relator
- Geraldo Rezende - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Maria
José Haueisen.

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, encaminhado a esta Casa
Legislativa pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado,
dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
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Nos termos regimentais, a matéria foi publicada e
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, para exame
preliminar de constitucionalidade.
Em virtude de requerimento aprovado em Plenário, o referido
projeto tramita em regime de urgência, devendo ser apreciado
em reunião conjunta das comissões competentes.
Destarte, após o exame da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela constitucionalidade da matéria,
apresentando-lhe as Emendas do ng 1 ao 4, veio o projeto a
esta Comissão para apreciação do mérito.

Fundamentação
A proposição em tela tem por escopo instituir um plano de
carreira para os servidores do Ministério Público do Estado
de Minas Gerais, a exemplo do que fizeram, recentemente, o
Poder Judiciário e o Tribunal de Contas, por meio das Leis
ns 10.593, de 8/1/92, e 10.858. de 5/8/92, para os seus
respectivos servidores.
Imperativo, neste momento, ressaltar a Lei ng 10.961, de
15/12/92, que dispõe sobre as normas de elaboração do Quadro
Geral e dos Quadros Especiais e estabelece as diretrizes
para a instituição dos Planos de Carreira do Pessoal Civil
do Poder Executivo.
Com efeito, tendo o Chefe do Executivo o comando da
administração pública estadual, os órgãos que a integram hão
de corresponder, estruturalmente, aos princípios e ás
diretrizes traçados pela supracitada lei.
Ainda que o Ministério Público esteja Instituido
constitucionalmente como órgão funcionalmente independente,
sua estrutura deve estar em conformidade com os princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
razoabilidade, aos quais se sujeita a atividade de
administração pública, por determinação constitucional.
Nesse passo, examinamos, a seguir, o conteúdo do projeto em

pauta, abordando os aspectos que julgamos mais relevantes.
Conforme já assinalamos, a proposição cuida, precipuamente,
da instituição de um plano de carreira para o pessoal dos
serviços auxiliares do Ministério Público, criando meios
pelos quais o servidor possa evoluir profissionalmente.
Hoje, a evolução funcional significa um direito
constitucionalmente assegurado, nos termos do art. 39 da
Constituição da República. No entanto, a fixação de
critérios para o desenvolvimento profissional do servidor há
que se dirigir a uma carreira especifica, não sendo
permitida a evolução de uma carreira para outra, sem
aprovação prévia em concurso público. Nesse sentido, foi o
entendimento da Comissão de Constituição e Justiça. Aba-
lizada em decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que
declarou inconstitucional o ingresso de servidor em carreira
diversa daquela para a qual tenha ingressado por concurso, a
douta comissão suprimiu do projeto dispositivos que admitiam
outras formas de ingresso em carreira, diferentes do
concurso público, notadamente a ascensão e o
reenquadramento.
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Nos termos dos arts 2Q e 3g do projeto de lei em apreço,
os serviços auxiliares do Ministério Público passam a ter
dois Quadros de Pessoal, a saber: o Quadro Permanente, com
nova estrutura, composto de cargos de provimento efetivo _e
de provimento em comissão; e o Quadro Especial, de que farão
parte os servidores abrangidos pela Lei nQ 10.254, de
20/7/90, que instituiu o regime jurídico e criou a função
pública, e pela Lei nQ 10.470, de 16/4/91, que dispõe sobre
a integração dos servidores da MinasCaixa no Quadro de
Pessoal da administração direta do Poder Executivo.
Questão relevante é a instituição do mencionado Quadro
Especial, que terá seus cargos extintos com a vacância.
Em verdade, a instituição do regime jurídico único permitiu
a todos os servidores da administração direta, das
autarquias e das fundações públicas um sistema de carreira,
uma vez que todos estão sujeitos ao regime estatutário, nos
termos da Lei ng 10.254, de 1990.
Por outro lado, saliente-se que o detentor de função
pública a que se refere a citada lei, que não adquiriu _a
efetivação por não preencher os requisitos ali impostos, não
poderá ingressar em um plano de carreira, permanecendo no
exercício das respectivas funções, que serão extintas com a
vacância, conforme está disciplinado no "caput" do aru 16
da proposição em tela
Reconhecida, pois, a necessidade de implantação de um plano

de carreira para os servidores dos serviços auxiliares do
Ministério Público, o projeto de lei em exame baseia-se no
mérito funcional dos servidores, oferecendo-lhes condições
de progressão na carreira, proporcionando-lhes também
vantagens, que certamente assegurarão o prosseguimento do
serviço público por ele prestado, em face das
responsabilidades e garantias que lhes foram conferidas.
Tendo em vista a valorização profissional, a reestruturação
que ora se implanta no Quadro de Pessoal do Ministério
Público representa uma elevação de vencimentos para os seus
servidores a par do aumento geral concedido ao funcionalismo
público estadual.
Como exemplo podemos citar o disposto no art 28 do
projeto, que transforma em Supervisor 1, Símbolo B-18, que
correspondem ao QP-32, cargos cujos vencimentos correspondem
aos QP-15, QP-20 e QP-25.
Outras medldas.que se inferem do projeto estão relacionadas
com a reestruturação da Procuradoria-Geral de Justiça e a de
outros órgãos de apoio ao Ministério Público. Segundo
esclarece o eminente Procurador-Geral de Justiça, na
justificativa que acompanha a matéria, "a reestruturação dos
diversos setores da Procuradoria-Geral de Justiça tem por
escopo fornecer ao corpo administrativo a perenidade neces-
sária á realização dos serviços,.".
Adiante, ressaltou que o aumento do quadro funcional tem

como objetivo a criação de áreas de apoio, requeridas pelo
crescimento de atribuições do próprio Ministério Público.
Assim, estão sendo criados a Superintendência de
Planejamento e Coordenação, setor especializado na
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elaboração de propostas orçamentárias, planos de inversão de
recursos; um setor especializado em recursos humanos, que
avaliará as peculiaridades e potencialidades de cada
indivíduo para o seu melhor aproveitamento nos diversos
setores do órgão; a Auditoria Interna, que deverá manter
permanente fiscalização das próprias atividades do
Ministério Público.
Está previsto também o desmembramento da atual Diretoria de
Material, Patrimônio, Transporte e Serviços Gerais, cujas
atribuições serão melhor desempenhadas em dois setores
distintos.
A organização das Secretarias e dos serviços auxiliares da
Procuradoria e da Promotoria de Justiça foi enfatizada pelo
eminente Procurador-Geral de Justiça.
Em face de tão graves atribuições, necessária se faz a
formação de um corpo de auxiliares capazes de acompanhar a
evolução do Ministério Público e exercer, com presteza e
alto nível de competência, as suas tarefas.
Nesse passo, estão sendo criados cargos de provimento em
comissão e cargos de provimento efetivo, uma vez que o
atual Quadro de Pessoal está inadequado ás atividades e
atribuições requeridas da instituição.
Cuida, ainda, a proposição em exame, por meio dos arts. 32
a 36, de atos que visam á preservação de direito, no que se
refere ao apostilamento. em conformidade com a Lei nQ 9.532,
de 30/13/87, que dispõe sobre a remuneração de cargo de
provimento em comissão para fins de apostilamento e
aposentadoria.
Entretanto, com vistas à melhor técnica jurídica, e por se
tratar de matéria reservada á iniciativa do Chefe do
Executivo, consideramos desnecessária a providência
normativa de que tratam os referidos dispositivos, razão
pela qual propomos, ao final, a supressão destes.
Por último, atendendo à solicitação do Procurador-Geral de
Justiça, que encaminhou oficio em aditamento ao projeto em
tela, apresentamos, na conclusão, uma emenda com vistas a
reajustar os vencimentos dos servidores do Ministério
Público nos mesmos índices de reajustes estabelecidos para
os servidores do Quadro Permanente do Poder Executivo, nos
meses de janeiro, fevereiro e março, e outras eminentemente
técnicas, como forma de aperfeiçoamento do texto.
De todo o exposto, interessa-nos realçar que a instituição
do plano de carreira para os servidoresdos serviços
auxiliares do Ministério Público valorizará o bom servidor
com vistas a alcançar um corpo burocrático estável, que
supra as necessidades desse órgão-

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.186/92, juntamente com as Emendas do ng 1 ao 4,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e das
Emendas do nQ 5 ao 13, que se seguem.

EMENDA NQ 5
Substitua-se o Anexo V do projeto pelo anexo de mesmo
número abaixo.
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EMENDA NQ 6
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação;
"Art. 12 - Farão parte do Quadro Especial dos Serviços

Auxiliares do Ministério Público os servidores abrangidos
pela Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990, e pela Lei flQ
10.470, de 15 de abril de 1991, e que, em 18 de janeiro de
1993, prestavam serviços ao Ministério Público do Estado de
Minas Gerais.".

EMENDA NQ 7
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação;
"Art. 14 - O servidor estável abrangido pela Lei nQ 10.254,

de 20 de julho de 1990, ou pela Lei nQ 10.470, de 15 de
abril de 1991, que prestava serviços ao Ministério Público
em 18 de janeiro de 1993, terá o prazo de 30 (trinta) dias a
contar da vigência desta lei, para optar por sua inclusão no
Quadro Especial dos serviços auxiliares do Ministério
Público.

EMENDA NQ 8
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação;
"Art. 22 - Os valores do vencimento básico dos cargos que

vencem no símbolo S-04, constantes no Anexo 1 desta lei,
ficam acrescidos de gratificação especial, a que se refere o
art. 2Q da Lei nQ 9.404, de 11 de maio de 1987, no
percentual de 100% (cem por cento), nos termos do art. 41,
IQ, da Lei nQ 10.827, de 23 de julho de 1992, observando-se,
ainda, o disposto no art. 6Q da Lei nQ 10.485, de 24 de ju-
lho de 1991.".

EMENDA NQ 9
Dê-se ao art. 24 a seguinte redação;
"Art. 24 - Passa a denominar-se Gratificação de Apoio ao

Ministério Público, atribuída aos ocupantes dos cargos dos
Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, a gratificação instituída pelo art. S
da Lei nQ 10.311, de 12 de novembro de 1990, modificada
pelos arts. 97 e 98 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de
1993, no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento).".

EMENDA NQ 10
Dê-se ao art. 27 a seguinte redação;
"Art. 27 - A tabela de vencimentos dos Quadros Permanente e

Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público é
composta dos padrões estabelecidos no Anexo V desta lei,
observadas as datas de vigência.".

EMENDA No 11
Suprimam-se os arts. 32 e seu parágrafo único, art. 33,
art. 34, art. 35 e seu parágrafo único e art. 36.

EMENDA NQ 12
Os valores constantes no Anexo V, previstos para o mês de
março, ficam acrescidos dos valores constantes do Anexo
XVIII transcrito a seguir;

Anexo nQ XVIII
Valores a serem acrescidos aos valores previstos para o mês

de março/93 dos símbolos de vencimentos abaixo relacionados;
- Os valores referidos neste anexo foram publicados na

edição do "Diário do Legislativo" de 2/7/93.)
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EMENDA NQ 13
Dê-se ao art. 25 a seguinte redação:
"Art. 25 - A vantagem prevista no artigo anterior se

estende aos servidores Inativos, aposentados em cargos dos
Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, nos termos dos arts. 40, § 4g da
Constituição Federal, e 36, f 4g, da Constituição
Estadual
Sala das Comissões. 18 de maio de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa, Relator -
Dilzon Melo - Bonifácio Mourão - Antônio Fuzatto.
( - Os anexos referidos foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo de 2/7/93.)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei
em epígrafe dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências-
Em reunião conjunta com as demais comissões, a Comissão de
Constituição e Justiça emitiu parecer pela admissibilidade
do projeto de lei sob os aspectos da constitucionalidade, da
juridicidade e da legalidade, apresentando as Emendas do ng
1 ao 4.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou,
quanto ao mérito, pela aprovação do projeto de lei, com as
Emendas do ng 5 ao 13.
Agora, o projeto de lei em exame vem a esta comissão, que

passa a analisá-lo nos limites da sua competência.
Fundamentação

A proposição em questão não apresenta óbices do ponto de
vista financeiro-orçamentário, pois as despesas dela
decorrentes correrão por conta dos créditos orçamentários
consignados ao Ministério Público do Estado, suplementados
pelo crédito de Cr$654.839.454,75 (seiscentos e cinqüenta e
quatro milhões oitocentos e trinta e nove mil quatrocentos e
cinqüenta e quatro cruzeiros e setenta e cinco centavos),
cuja abertura fica o Poder Executivo autorizado a efetuar.
Entretanto, com vistas ao aperfeiçoamento do texto legal,
propomos a Emenda nQ 14, que substitui, no art. 58, a
expressão "crédito adicional" por "crédito suplementar",
para melhor caracterizar a espécie de crédito adicional.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no lQ turno, do Projeto

de Lei ng 1.186/92, com as Emendas do ng 1 ao 4, da Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas do ng 5 ao 13. da
Comissão de Administração Pública, e com a Emenda ng 14, a
seguir transcrita.

EMENDA NO 14
Dê-se ao art. 58 a seguinte redação;
"Art. 58 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

crédito suplementar até o limite de Cr$654.839.454,75
(seiscentos e cinqüenta e quatro milhões oitocentos e trinta
e nove mil quatrocentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e
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setenta e cinco centavos), para atender ás despesas
decorrentes da execução desta lei, observado o disposto no
art. 43 da Lei Federal nQ 4.320/64J'.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Roberto Amaral, Relator - José
Renato - Geraldo Rezende - Oílzon Melo - Wanderley Ávila.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 603191

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 603/91, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que declara de utilidade pública o
Centro Metodista de Assistência aos Toxicômanos Bispo Almir
dos Santos, com sede no Município de Juiz de Fora, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

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

PROJETO DE LEI NQ 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. 1Q - 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. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amara], Presidente - José Braga, Relator -

Wanderley Ávila- -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 712/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 712/92, de autoria do Deputado Homero
Duarte, que dá a denominação de Fórum José Amâncio de Souza
ao fórum da Comarca de Monte Belo, 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,
nessa forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI Ng 712/92
Dá a denominação de Fórum José Amâncio de Souza ao fórum da

Comarca de Monte Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lo - Fica denominado Fórum José Amâncio de Souza o
fórum da comarca de Monte Belo.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator -

Wanderley Ávila -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI



59

NQ 951/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 951/92, de autoria do Deputado Bernardo
Rubinger, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro NovoHorizonte - ANH -, com sede no
Município de Vazante, foi aprovado no 2Q 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 No 951/92
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Novo Horizonte - ANH -, com sede no Município de
Vazante.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Novo Horizonte - ANH -, com sede no
Município de Vazante.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Wanderley Ávila, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 1.064/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.064/92, de autoria do Deputado Benã
Guedes, que declara de utilidade pública o Centro de
Educação e Promoção Social - CEPS -, com sede no Município
de Leopoldina, 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 1.064/92
Declara de utilidade pública o Centro de Educação e
Promoção Social - CEPS -, com sede no Município de
Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Educação e Promoção Social - CEPS -, com sede no Município
de Leopoldina.
Art. 2	- Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993-
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator -

Wanderley Ávila.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

tlg 1.116/92
Comissão de Redação

Projeto de Lei no 1.116/92, de autoria da Deputada Maria
Olivia, que declara de utilidade pública a Conferência de
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São Vicente de Paulo, com sede no Município de Monte Santo
de Minas, 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 1.116/92
Declara de utilidade pública a Conferência de São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Monte Santo de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Conferência
de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Monte
Santo de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Wanderley Ávila, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.125/92
Comissão de Redação

D Projeto de Lei no 1.125/92, de autoria da Deputada Maria
Olívia, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Américo Silva, com sede
no Município de Lagoa da Prata, foi aprovado no 2Q 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 No 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. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro Américo Silva, 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, 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator -

Wanderley Ávila.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.172192
Comissão de Redação

o Projeto de Lei nQ 1-172/92, de autoria da Deputada Elisa
Alves, que 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, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lQ
turno.
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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 1.112192
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 Orozino Teixeira e
Vila Ana Antônia - AMDORVILAN -, com sede no Município de
Araxá.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.

 

Roberto Amara], Presidente - José Braga, Relator -
Wanderley Ávila.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.174192

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.174/92, de autoria da Deputada Elisa
Alves. que declara de utilidade pública a Associação dos
Amigos Moradores do Bairro São Domingos, com sede no
Município de Araxá, 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 1.174/92
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. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Amigos Moradores do Bairro São Domingos, com sede no
Município de Araxã.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.

 

Roberto Amara], Presidente - José Braga, Relator -

 

Wanderley Ávila- -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.185/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.185/92, de autoria do Deputado
Bernardo Rubinger, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com
sede no Município de Coromandel, 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.
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PROJETO DE LEI P4g 1.185192
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -. com sede no Município de
Coromandel
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAF -, com sede no
Municipio de Coromandel
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amara], Presidente - José Braga, Relator -

Wanderley Ávila.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.191/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.191/92, de autoria do Deputado Jaime
Martins, que declara de utilidade pública o Centro Infantil
Selo Horizonte - CISEL-FUNDAMICO -, 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 Ng 1.191/92
Declara de utilidade pública o Centro Infantil Belo

Horizonte - CIBEL-FuNDAMIGO -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Infantil Belo Horizonte - CISEL-FUNDAMIGD -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Wanderley Ávila, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.199/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.199/92, de autoria do Deputado José
Militão, que declara de utilidade pública a Fundação de
Assistência aos Desamparados Menino Jesus, com sede no
Município de Porteirinha, 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 1.199/92
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência aos
Desamparados Menino Jesus, com sede no Município de
Porteirinha.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de
Assistência aos Desamparados Menino Jesus, com sede no
Município de Porteirinha.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator -

Wanderley Ávila.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE

LEI NQ 1.137192
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.137/92, de autoria do Deputado João
Batista, que declara de utilidade pública a Sociedade
Atlética Uberabense de Desportistas - SAUDE -, com sede no
Município de Uberaba, 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 1.137/92
Declara de utilidade pública a Sociedade Atlética
Uberabense de Desportistas - SAUDE -, com sede no Município
de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Atlética Uberabense de Desportistas - SAUDE -, com sede no
Município de Uberaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Wanderley Ávila, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.168192
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.168/92, de autoria do Deputado
Antônio Carlos Pereira, que declara de utilidade pública o
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento - CPCD -, com
sede no Município de Belo Horizonte, 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 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. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Popular de Cultura e Desenvolvimento - CPCD -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Wanderley Ávila, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.171/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.171/92, de autoria da Deputada Elisa
Alves, que declara de utilidade pública a Associação dos
Amigos Moradores do Bairro Tiradentes, com sede no Município
de Araxá, foi aprovado no 2o turno, na forma do vencido no
l Q turno.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

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

PROJETO DE LEI NQ 1.171/92
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. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Wanderley Ávila, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.175192
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.175/92, de autoria da Deputada Elisa
Alves, que declara de utilidade pública o Santuário
Espiritual Assembléia dos Treze, com sede no Município de
Araxá, 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 1.175192
Declara de utilidade pública o Santuário Espiritual

Assembléia dos Treze, com sede no Município de Araxã.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Santuário
Espiritual Assembléia dos Treze, 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.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
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Roberto Amaral Presidente - José Braga, Relator -
Wanderley Ávila. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Np 1.176/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.176/92, de autoria do Deputado
Anderson Adauto, que declara de utilidade pública a União
dos Aposentados de Fruta] - UNAF -, com sede no Município de
Fruta], 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 1.176/92
Declara de utilidade pública a União dos Aposentados de
Fruta] - UNAF -, com sede no Município de Fruta].
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lc, - Fica declarada de utilidade pública a União dos
Aposentados de Fruta] - UNAF -, com sede no Município de
Frutal
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3c, - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga. Relator -

Wanderley Ávila.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.178192
Comissão de Redação

D Projeto de Lei ng 1.178/92, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que declara de utilidade pública o
Grupo de Apoio e Prevenção á AIDS do Estado de Minas Gerais
- GAPA-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação

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

PROJETO DE LEI Ng 1.178192
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio e Prevenção à
AIDS do Estado de Mina Gerais - GAPA-MG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Apoio e Prevenção á AIDS do Estado de Minas Gerais - GAPA-MG
-, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Wanderley Ávila, Relator -
José Braga.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.181/92

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei nQ 1.181/92, de autoria da Deputada Maria
Olivia, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São José dos Rosas, com sede
no Município de Santo Antônio do Monte, 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 1.181/92
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de São José dos Rosas, com sede no Município de
Santo Antônio do Monte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São José dos Rosas, com sede
no Município de Santo Antônio do Monte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Wanderley Ávila, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.193/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.193/92, de autoria do Deputado
Cõssimo Freitas, que declara de utilidade pública a Casa de
Assistência ao Menor de Nossa Senhora da Penha - CAMPE -,
com sede no Município de Passos, 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 1.193192
Declara de utilidade pública a Casa de Assistência ao Menor
de Nossa Senhora da Penha - CAMPE -, com sede no Município
de Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Casa de
Assistência ao Menor de Nossa Senhora da Penha - CAMPE -.
com sede no Município de Passos.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Wanderley Ávila, Relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.209192
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.209/92, de autoria do Deputado
Geraldo Rezende, que declara de utilidade pública a
Instituição Espirita Planalto, com sede no Município de
Uberlândia, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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Isso posto, opinarmos por se lhe dar como final a redação
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que,
nessa forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI Ng 1.209192
Declara de utilidade pública a Instituição Espirita
Planalto, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Instituição
Espírita Planalto, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Wanderley Ávila, Relator -José

Braga.
PARECER SOBRE A EMENDA Ngi 13 AO PROJETO DE LEI

Ng 1.400/93
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
A emenda em epigrafe, do Deputado Romeu Queiroz,
apresentada em Plenário ao Projeto de Lei ng 1.400/93, que
dispõe sobre a reorganização da TV Minas - Cultural e
Educativa, estabelece níveis de vencimentos e dá outras
providências, tem por objetivo autorizar o DER-MG a
contratar operação de crédito junto á Companhia Vale do Rio
Doce.
Em observância ao disposto no art. 195, 2g, do Regimento
Interno, vem a emenda em pauta a esta comissão, para receber
parecer.

Fundamentação
A emenda em exame evidencia preocupação com obras
rodoviárias, sob a responsabilidade do DER-MG, de grande
importância para três municípios mineiros: São Domingos do
Prata, João Monlevade e São Pedro dos Ferros.
Como se trata de dispositivo autorizativo, caberá ao
referido órgão estadual providenciar o que for de interesse
para que se concretize a mencionada operação de crédito.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Emenda ng 13,

apresentada, no lQ turno, ao Projeto de Lei nQ 1.400/93.
Sala das Comissões, lg de julho de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Ambrósio Pinto, Relator -
Francisco Ramalho - Gilmar Machado - Elisa Alves.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NQs 4 E 5 AO PROJETO DE LEI
NQ 1.452193

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, f lg, do Regimento
Interno)

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.452/93 reorganiza a Fundação Rural Mineira, Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, e dá outras
providências.
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Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, o referido projeto foi apreciado em reunião
conjunta dessas comissões, tendo recebido delas parecer
favorável, com as Emendas do no 1 ao 3.
Incluído em ordem do dia para discussão e votação em

Plenário, no 1Q turno, o projeto recebeu as Emendas nos 4 e
5, as quais foram encaminhadas a esta comissão, juntamente
com o projeto, para receberem parecer, nos termos do art.
195, § 2, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda no 4 é do Deputado Gilmar Machado e acrescenta
parágrafo ao art. SQ do projeto. Visa a dispor sobre a
administração do Arquivo Fundiário do Estado de Minas
Gerais, que está sob a guarda da RURALMINAS. Dada a
importância de tal arquivo, que contém a memória fundiária
do Estado, julgamos conveniente que fique sob a
responsabilidade da Diretoria de Assuntos Fundiários.
Estará, assim, bem resguardado para a posteridade. Assim
sendo, opinamos pela aprovação dessa emenda na forma da
Subemenda 

no 
1 na qual apenas utilizamos a denominação

correta quando nos referimos ao arquivo.
Quanto á Emenda no 5, também do Deputado Gilmar Machado,
entendemos que sua aprovação não é conveniente, no momento,
para a administração pública, devendo, portanto, ser
rejeitada.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Emenda no 4 na
forma da Subemenda no 1 a seguir apresentada e pela rejeição
da Emenda no S.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 4
Acrescente-se o seguinte § 2g ao art. 5g, passando o

parágrafo único a
"Art. 5g -
2g - A administração do Arquivo Fundiário de Terras

Devolutas do Estado de Minas Gerais, que está sob a guarda
da RURALMINAS, é de responsabilidade da Diretoria de
Assuntos Fundiários.",
Sala das Comissões, lo de julho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, Relator -

Gilmar Machado - Célio de Oliveira - Agostinho Patrus.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.302/93

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

O Deputado Bonifácio Mourão, por meio do Requerimento no
4.302/93, reitera apelo ao Governador do Estado, com vistas
a q ue o Poder Executivo encaminhe a esta Casa projeto de lei
versando sobre a criação da Região de Desenvolvimento do
Vale do Rio Doce, nos termos do f 7g do art. 18 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.
Publicado em 13/5/93, vem o requerimento a esta comissão,

para deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, III, do
Regimento Interno.
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Fundamentação
o s 7g do arU 18 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado prevê a criação da
referida região em prazo de 180 dias contados da promulgação
da Constituição Estadual. Esgotado o prazo, sem a
manifestação do Governo do Estado, a proposição em tela visa
a corrigir tal omissão.
Por outro lado, a criação da Região de Desenvolvimento do
Vale do Rio Doce é medida oportuna, pois nas microrregiões
do mencionado vale é que encontramos, entre outros dados
alarmantes, altos índices de analfabetismo, falta de
atendimento nos setores de saúde e de saneamento básico,
ocasionando a mais baixa taxa de expectativa de vida e a
mais alta taxa de mortalidade infantil, tendo-se como parâ-
metro as demais regiões do Estado.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do

Requerimento no 4.302/93.
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1993.
Jorge Hannas, Relator.
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Belo Horizonte, sábado, 3 de julho de 1993

ATAS

ATA DA 405a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 1Q DE JULHO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do ng 1.505 ao
1.509/93 - Requerimentos do ng 4.538 ao 4.547/93 -
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de
Administração Pública e de Educação e dos Deputados Elmiro
Nascimento e Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Tarcísio Henriques, Baldonedo Napoleão, Raul
Messias, Bené Guedes, Anderson Adauto e Elisa Alves -
Questão de Ordem - 24 PARTE (ORDEM DO DIA): 4 Fase: Decisão
da Presidência - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimento: Requerimento do Deputado Romeu Queiroz;
aprovação - 2a Fase: Requerimento do Deputado Miguel Barbosa
(alteração da pauta): aprovação - Discussão e votação de
proposições: Votação, no 1Q turno, do Projeto de Lei ng
1.400/93: discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovação,
com as Emendas do ng 1 ao 13 - Votação, no lg turno, do
Projeto de Lei ng 1.452/93; aprovação, com as Emendas do ng
1 ao 3 e com a Emenda ng 4, na forma da Subemenda nQ 1 -
Votação, no lo turno, do Projeto de Lei ng 1.472/93;
aprovação com as Emendas do no 1 ao 3 - Votação, no lQ
turno, do Projeto de Lei ng 1.473/93; requerimento do
Deputado Célio de Oliveira (votação destacada da Emenda n
11); deferimento; aprovação, com as Emendas do ng 1 ao 10 e
nQ 18 - Discussão, no lQ turno, do Projeto de Resolução n
1.482/93; aprovação, com as Emendas do ng 1 ao 4 -
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar n
26/93; aprovação na forma do vencido no lg turno -
Discussão, no 2o turno, do Projeto de Lei ng 1.397/93;
aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão,
no 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.420/93; aprovação -
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar ng
23/92; aprovação na forma do vencido no lg turno -
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei Complementar ng
25/93; aprovação na forma do vencido no lo turno, com a
Emenda no 1 - Discussão e votação de pareceres de redação
final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs
1.150 e 728/92 - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
Complementar nQ 26/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
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Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto
- Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro - Côssimo Freitas -
Dílzon Melo - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
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 Helénio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Mílton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Lula Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2o-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2Q-Secretário 'ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.505193

Declara de utilidade pública a Associação Espirita Cáritas,
com sede no Município de Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Espírita Cáritas, com sede no Município de Passos.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lo de julho de 1993.
Cóssimo Freitas
Justificação: A Associação Espírita Cáritas é uma sociedade

civil sem fins lucrativos, com sede e foro em Passos, e tem
como objetivo a prática da doutrina espírita, bem como a
assistência médica, educacional e moral ás pessoas carentes.
Seu estatuto está regularmente registrado no Cartório do lQ
Oficio de Notas de Passos.
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Nada mais justo, pois, que a aprovação deste projeto,
tendo-se em vista o caráter de utilidade pública da
entidade.
- 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 1.506/93
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Cais

da Bahia, 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
de Capoeira Cais da Bahia, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lg de julho de 1993.
Reinaldo Lima
Justificação: A Associação de Capoeira Cais da Bahia,
fundada em 15/4/90, no Municipio de Belo Horizonte, é uma
sociedade civil sem fins lucrativos, com duração por tempo
indeterminado. Sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
A entidade tem por finalidade proporcionar aos seus
associados atividades esportivas e recreativas de caráter
amador, promover a difusão do civismo e da cultura física,
especialmente a capoeira, e, ainda, desenvolver cursos de
datilografia, cabeleireiros, artesanato, manicuros e
pedicuros, corte e costura e arte teatral.
A entidade em tela possui todos os documentos necessários
para que seja declarada de utilidade pública.
Contamos, pois, com o apoio dos nobres pares á aprovação

desta proposição.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I. do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.507/93
Declara de utilidade pública o Ekigarra Esporte Clube, com
sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Ekigarra
Esporte Clube, com sede no Municipio de Betim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
ArU 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lo de julho de 1993.
Reinaldo Lima
Justificação: O Ekigarra Esporte Clube, fundado no dia

5/4/91, na cidade de Betim, é uma sociedade civil sem fins
lucrativos. Tem por finalidade proporcionar a difusão do
civismo e da cultura física, principalmente o futebol,
podendo, ainda, praticar ou competir em todas as modalidades
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esportivas amadoristicas especializadas, inclusive o futebol
feminino, e realizar reuniões de divertimentos de caráter
social e cultural.
Cumpre ainda salientar que a referida entidade possui todos
os documentos necessários para que seja 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 1.508193
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bela

Vista, com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Bela Vista, com sede no Município de Teófilo
Dtôni.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1Q de julho de 1993.
Wilson Pires
Justificação: Devidamente registrada em cartório, a
Associação Comunitária Bela Vista desenvolve importante
trabalho de natureza filantrópica em Teófilo Otóni. A
entidade cumpre suas finalidades estatutárias, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não são
remuneradas pelos serviços prestados.
Entendendo que a aludida instituição faz jus á declaração

de sua utilidade pública pela Assembléia de Minas, conto com
o parecer favorável dos nobres pares ao projeto apresentado.
- 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 1.509/93
Fixa os critérios populacionais para a criação, fusão e

desmembramento dos serviços notariais e de registros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A criação, a fusão e o desmembramento dos
serviços notariais e de registros competem ao Poder
Executivo, observados os critérios fixados nesta lei.
Parágrafo único - Entendem-se como serviços de registros os
de imóveis, de títulos e documentos, de protestos e de
Interdição e curatela e os civis de pessoas jurídicas e
pessoas físicas.
Art. 2Q - A criação de novos cartórios de registros
públicos observará o seguinte critério populacional:

- 1 (um) para cada conjunto de 100.000 (cem mil)
habitantes, na Capital do Estado;
II - 1 (um) para cada conjunto de 50.000 (cinqüenta mil)

habitantes, nos demais municípios do Estado.
l Q - A fração resultante da divisão estabelecida nos

Incisos 1 e II deste artigo, se superior a 50% (cinqüenta
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por cento) do limite, possibilitará a criação de mais um
cartório.

2 - A comprovação do contingente habitacional far-se-á
com dados emitidos pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
Art. 3Q - A criação dos cartórios de tabelionato será
possível, observado o conjunto de 100.000 (cem mil)
habitantes e a fração superior a 50.000 (cinqüenta mil) para
constituição de cada um.
Art. 4Q - Em municípios cuja população não alcançar o
mínimo populacional estabelecido nos arts. 2g e 3Q desta
lei, o oficial de registros públicos acumulará a função
notarial.
Art. Sg - Haverá desmembramento dos serviços notariais e de
registros públicos quando um mesmo titular reunir, sob sua
responsabilidade, mais de um serviço ou mais de um registro
público, observados os dispositivos desta lei.
Art 6g - A fusão dos serviços de registros públicos e
notariais poderá ocorrer, quando os limites fixados nesta
lei não forem alcançados.
Parágrafo único - O estudo detalhado da situação
socioeconómica da população e das estatísticas oficiais
anuais dos serviços será fator imprescindível à decisão da
fusão a que se refere este artigo.
Art. 7g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação-
Art. 8g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. QQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lQ de julho de 1993.
Homero Duarte
Justificação: O art. 278 da Constituição do Estado de Minas
Gerais dispõe que lei ordinária fixará os critérios
populacionais, socioecon6mlcos e estatísticos para a
criação, fusão e desmembramento dos serviços notariais e de
registros, e o Sg do art. 18 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias estabeleceu que a referida lei
seria editada em até 90 dias após a promulgação da Carta,
para adequado tratamento da matéria.
Esgotado o prazo, aguardava-se a edição da lei federal a

que se refere o art. 236 da Constituição Federal para que
atendêssemos, de forma definitiva, ao art. 278 da
Constituição mineira. Entretanto, a matéria, por ser
polêmica, vem se arrastando desde 1989 no Congresso
Nacional, sem decisão, apesar de inúmeros projetos de lei e
substitutivos apresentados.
Considerando a gravidade da situação atual dos serviços de
registros e notariais, todos assoberbados, e a previsão do
art. 24 da Constituição Federal, apresentamos o presente
projeto de lei para apreciação de nossos nobres colegas.
Acreditamos que, fixado o número de cartórios de registros
públicos por conjuntos de 100 mil e 50 mil habitantes e o de
cartórios de tabelionato de notas, por conjuntos de 100 mil
habitantes, estaremos prestando um serviço à população de
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nosso Estado e aos referidos serviços, q ue poderão ser mais
ágeis.
Solicitamos, pois, aos nobres companheiros a sua adesão à
idéia e a sua cooperação no aperfeiçoamento do referido
projeto, ora submetido à esclarecida deliberação deste
Plenário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

REQUERIMENTOS
NO 4.538/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que
sejam incluídos no Projeto Mutirão os Municípios de Alfenas,
Araújos, Bambu!, Bom Jardim de Minas, Bueno Brandão e
Carboni ta.
NQ 4.539/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que
sejam incluídos no Projeto Mutirão os Municípios de Passa-
Quatro, Albertina, Bandeira do Sul, Japaraiba, São Roque de
Minas e Bom Repousa.
NQ 4.540/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que
sejam incluídos no Projeto Mutirão os Municípios de São
Gonçalo do Sapucai, São José do Jacuri, Serrania, Volta
Grande, Papagaios, Alto Jequitibã e Barão do Monte Alto.
NQ 4.541/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que
sejam incluídos no Projeto Mutirão os Municípios de Ribeirão
Vermelho, Rio Casca, Sabinõpolis, Santa Maria do Itabira,
Santa Bárbara do Tugúrio e São Gonçalo do Pará.
NQ 4.542/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que
sejam incluídos no Projeto Mutirão os Municípios de Inhaúma,
Madre de Deus de Minas, Maripá de Minas, Pedra do Indaiá,
Piedade dos Gerais e Recreio.
NQ 4.543/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que
sejam incluídos no Projeto Mutirão os Municípios de Desterro
de Entre-Rios, Divisa Nova, Dom Viçoso, Durandé, Felixlãndia
e Feliburgo.
NO 4.544/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que
sejam incluídos no Projeto Mutirão os Municípios de Campo do
Meio, Campos Gerais, Cana Verde, Coqueiral, Coração de Jesus
e Crucilândia. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação
Social,)
Ng 4.545/93, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas a que se autorize o asfaltamento da
estrada que liga Indianõpolis a Nova Ponte. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 4.546/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
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Esportes com vistas a que se determine a instalação de
núcleos do Programa Curumim nos Municípios de Pirapetinga,
Recreio, Palma. São Gonçalo do Sapucai e Estrela D'Alva. (-
A Comissão de Educação.
Ng 4.547/93, da Comissão de Saúde e Ação Social,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
aos Secretários da Saúde, de Administração, da Casa Civil e
do Planejamento com vistas a que seja enviado a esta Casa
projeto de lei criando os cargos necessários ao pleno
funcionamento da FHEMIG. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Do Deputado Romeu Queiroz, solicitando seja apreciado em
regime de urgência o Projeto de Lei ng 1.419/93. do
Governador do Estado.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Assuntos Municipais, de Administração Pública e de
Educação e dos Deputados Elmiro Nascimento e Mauri Torres.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Tarcísio Henriaues, Baldonedo Napoleão, Raul

Messias, Bená Guedes, Anderson Adauto e Elisa Alves proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.

Questão de Ordem
- O Deputado Tarcísio Henriques suscita questão de ordem,

que será publicada em outra edição.
Zg 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 l fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Decisão da Presidência
Esta Presidência, em resposta ao requerimento do Deputado

José Militão, datado de 24 de junho último, solicitando que
a representação da Minoria desta Casa seja exercida pela
Bancada do Partido Progressista, e considerando:
1 - que o "Diário Oficial da União - Diário da Justiça", de

24 de junho próximo passado, publicou o deferimento do
registro do Partido Progressista - PP;
2 - que, em 19 de maio de 1993, a Bancada do PMDB resolveu
indicar o Deputado Tarcisio Henriques como novo Líder da
Maioria, em substituição ao Deputado João Marques, que
renunciara ao cargo em vista de sua filiação ao PP;
resolve proceder à convocação de reunião das Lideranças

partidárias com assento nesta Assembléia, a ser realizada no
Salão Nobre da Presidência, na próxima terça-feira, dia 6 de
julho, às 11 horas, com o objetivo de se buscar uma
definição quanto aos novos posicionamentos partidários,
ficando até lã suspenso provisoriamente o exercicio da
Liderança da Minoria.
Sala das Reuniões, lo de julho de 1993.
José Ferraz, Presidente.

Leitura de Comunicações Apresentadas
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- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais e Regionalização - aprovação dos
Requerimentos nos 4.302/93, do Deputado Bonifácio Mourão;
4.361, 4.414, 4.415 e 4.417/93. do Deputado Jaime Martins; e
4.421/93, do Deputado Wanderley Ávila; de Administração
Pública - aprovação dos Requerimentos nos 4.445/93. do
Deputado Jaime Martins; 4.391/93, do Deputado Jorge Eduardo;
4.394/93, do Deputado Marcelo Cecé; 4.383, 4.389, 4.429,
4.430, 4.431, 4.433, 4.503, 4.505, 4.507 e 4.508/93. da
Deputada Maria Elvira; e 4.436/93, do Deputado Reinaldo
Lima; de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer -
aprovação dos Projetos de Lei nos 1.217/93, do Deputado
Célio de Oliveira; 1.292/93. do Deputado Antônio Fuzatto;
1.320/93, do Deputado Mauri Torres; e 1.328/93, do Deputado
Wanderley Ávila (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados
Mauri Torres - falecimento do Sr. Fábio V.V. Pascoal, nesta
Capital; e Elmiro Nascimento - falecimento de Terezinha de
Deus, em Lagoa Formosa. (Ciente. Oficie-se.).

Requerimento
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é
aprovado o requerimento apresentado pelo Deputado Romeu
Queiroz, que solicita seja apreciado em regime de urgência o
Projeto de Lei no 1.419/93.

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.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Barbosa, que
solicita que o projeto de lei complementar seja apreciado
logo após o Projeto de Resolução no 1.474/93 e que o Projeto
de Lei no 1.397/93 seja apreciado depois do Projeto de Lei
Complementar no 26/93. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lg turno, do Projeto de Lei
no 1.400/93, do Governador do Estado, que reorganiza a
Fundação TV Minas - Cultural e Educativa, estabelece niveis
de vencimentos e dá outras providências. A Comissão de
Justiça opinou pela constitucionalidade do projeto, com a
Emenda no 1, que apresentou. A Comissão de Educação opinou
pela aprovação do projeto, com a Emenda no 1, apresentada
pela Comissão de Justiça, e com as Emendas do no 2 ao 10,
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto, com a Emenda no 1, da Comissão de
Justiça; com as Emendas do no 2 ao 10, da Comissão de
Educação, e com as Emendas nos 11 e 12, que apresentou. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado, que dispõe de 5 minutos, tendo em vista que o
projeto se encontra em regime de urgência.
- O Deputado Gilmar Machado profere discurso, que será
publicado em outra edição.
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O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas do ng 1 ao 13, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, no lQ turno, o Projeto de Lei ng
1.400/93, com as Emendas do ng 1 ao 13. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Votação, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.452/93. do
Governador do Estado, que reorganiza a Fundação Rural
Mineira, Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS
- e dá outras providências. A Comissão de Justiça opinou
pela constitucionalidade do projeto, com a Emenda ng 1, que
apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela
sua aprovação, com a Emenda ng 1, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto, com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, e com as
Emendas ns 2 e 3, que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto á Comissão de Administração Pública, que
concluiu pela aprovação da Emenda ng 4, na forma da
Subemenda nQ 1, e pela rejeição da Emenda ng S. Em votação,
o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas do ng 1 ao 4, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nQ 5,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Está aprovado o Projeto de Lei no 1.452/93, do Governador do
Estado, com as Emendas do nQ 1 a 3 e com a Emenda ng 4, na
forma da Subemenda ng 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Votação, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.472/93, do
Governador do Estado, que fixa os niveis de vencimento de
cargos técnicos e administrativos do Quadro de Pessoal da
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -
UTRAMIG - e dá outras providências. A Comissão de Justiça
opinou pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opinou pela sua aprovação. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação, com a
Emenda ng 1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
projeto á Comissão de Administração Pública, que opinou pela
aprovação das Emendas ngs 2 e 3. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado Em votação, as Emendas do ng
1 ao 3, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, no 1Q turno, , o Projeto
de Lei n 1.472/93, com as Emendas do n 1 ao 3. A Comissão
de Fiscalização Financeira.
Votação, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.473/93, do

Governador do Estado, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal
da Autarquia Imprensa Oficial do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Justiça opinou pela
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constitucionalidade do projeto, com as Emendas ngs 1 e 2,
que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou
pela sua aprovação, com as Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de
Justiça, e com as Emendas do ng 3 ao 10, que apresentou. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela sua
aprovação, com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de Justiça;
do ng 3 a 10, da Comissão de Administração Pública, e com a
Emenda nQ 11, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
projeto á Comissão de Administração Pública, que opinou-pela
aprovação da Emenda ng 18 e pela rejeição das Emendas do ng
12 ao 17, e da Emenda nQ 19.
Sobre a mesa, requerimento do Deputado Célio de Oliveira,
solicitando a votação destacada da Emenda ng 11 ao Projeto
de Lei ng 1.473/93. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas do ng 1 ao 10 e a Emenda ng 18, as
quais receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, as Emendas do ng 12 ao 17 e a Emenda flQ 19, as
quais receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.
Em votação, a Emenda ng 11, destacada pelo Deputado Célia de
Oliveira. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado,
no lg turno, o Projeto de Lei nQ 1.473/93, do Governador do
Estado, com as Emendas do nQ 1 ao 10 e a Emenda ng 18.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Resolução ng
1.482/93, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a política
remuneratôria do pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
projeto, com as Emendas do ng 1 ao 4, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas do ng 1 ao 4, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado, no lg turno, o Projeto de
Resolução ng 1.482/93. com as Emendas do ng 1 ao 4. A Mesa
da Assembléia.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei Complementar ng
26/93, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a aplicação
da Lei Complementar ng 27, de 18/1/93, na Assembléia
Legislativa e dá outras providências. A Mesa da Assembléia
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. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, em
conformidade com o art. 263. 1, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem aprová-lo deverão responder sim", e
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os que desejarem rejeitá-lo deverão responder "não". Antes,
a Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 200
do Regimento Interno, o projeto de lei complementar será
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Solicitamos ao
Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, que, nas funções de 1Q-
Secretário, proceda á chamada dos Deputados-
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada para votação nominal os

seguintes Deputados
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené

Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Pado yani - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Elisa Alves - Erínano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Leandro - José Maria
Pinto - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen
- Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton Sai les - Péricles
Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 53 Deputados. Não houve
voto contrário. Está, portanto, aprovado, no 2g turno, o
Projeto de Lei Complementar nQ 26/93, na forma do vencido no
l Q turno. A Comissão de Redação.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei no 1.397/93, do
Governador do Estado, que reorganiza a Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto, na forma do vencido no lQ turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado, no 2Q turno, o Projeto de
Lei ng 1.397/93, na forma do vencido no lQ turno. A Comissão
de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 10 minutos para aguardar que se ultimem as redações dos
pareceres sobre os projetos constantes na pauta e que se
encontram nas comissões. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

 Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.420/93. do

Governador do Estado, que reorganiza o Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG - e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto, na forma do vencido no lg turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar flQ
23/92. do Governador do Estado, que organiza a Procuradoria-
Geral do Estado e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na
forma do vencido no lQ turno. Em discussão, o projeto. Não.
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. A
Presidência vai submeter o projeto a votação nominal, de
conformidade com o art. 263. inciso 1, l. do Regimento
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo deverão
responder 'sim', e os que desejarem rejeitá-lo deverão
responder "não'. Antes, a Presidência lembra ao Plenário
que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o projeto
de lei complementar será aprovado se houver 39 votos
favoráveis.
Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para proceder á chamada
para votação nominal Na sua ausência, a Presidência convoca
o Deputado Sebastião Helvécio, 4Q-Secretário, para, nas
funções de 1Q-Secretário, proceder á chamada para votação
nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
Respondem "sim" á chamada para votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo

Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Dilzon Melo - Elisa Alves -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende
- Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - João Batista - Jorge Eduardo - José Braga -
José Leandro - José Maria Pinto - Maria Elvira - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim' 47 Deputados. Não houve
voto contrário. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei
Complementar no 23/92, na forma do vencido no lg turno. A
Comissão de Redação.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar ng
25/93. do Governador do Estado, que dispõe sobre
transferência de militar para a reserva não remunerada e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido no lQ
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.
Com a palavra, o 1Q-Secretário, para proceder á chamada dos
Deputados. Os Deputados que desejarem aprová-lo deverão
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votar "sim"; os que desejarem rejeitá-lo deverão votar
"nao"
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem ..Sim..  chamada de votação nominal os

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené
Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Elisa
Alves - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - José Braga - José Leandro - José Maria Pinto -
Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados; não
houve voto em contrário. Portanto, está aprovado o Projeto
de Lei Complementar no 25/93, salvo emenda. A Presidência
vai submeter a votação a Emenda ng 1. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. Aqueles
que desejarem aprová-la deverão votar "sim aqueles que
desejarem rejeitá-la deverão votar "não".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Responderam "sim" à chamada de votação nominal os

seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas -
Dilzon Melo - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- José Braga - José Leandro - José Maria Pinto - Maria
Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Milton Sanes - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados. Não houve
voto contrário. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei
Complementar nQ 25/93, na forma do vencido no 1Q turno, com
a Emenda nQ 1.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, submetidos a discussão e a votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, os



83

pareceres de redação final dos Projetos de Lei ns 1.150 e
728/92 e do Projeto de Lei Complementar nQ 26/93. A sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, ás 201h30min, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária de debates de
amanhã, dia 2. ás 9 horas. Levanta-se a reunião.

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

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Às 9hi4min, comparecem os Deputados:
Eimiro Nascimento - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus
- Alvaro Antônio - Emano Batista - tbrahim Jacob - Ivo José
- Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - Maria Olivia -
Roberto Amaral - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinária de
debates de segunda-feira, dia 5, às 20 horas.

ATA DA 30a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia dezoito de dezembro de
mil novecentos e noventa e dois, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Tarcisio
Henriques, Márcio Miranda e Rêmolo Aloise (substituindo este
ao Deputado Paulo Carvalho, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Roberto Amara], Rêmolo Aloise, Adelmo Carneiro Leão e Jorge
Hannas (substituindo estes três últimos aos Deputados José
Laviola, Antônio Carlos Pereira e Jaime Martins,
respectivamente, por indicação das Lideranças do PMDB, do PT
e do PFL), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental e verificadas as
ausências dos Presidentes de ambas as comissões, o Deputado
Tarcisio Henriques assume os trabalhos e declara aberta a
reunião. Em seguida, 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 ter a reunião a finalidade
de apreciar, no lQ turno, os pareceres do Projeto de
Resolução ng 1.207/92, 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, de autoria da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Logo após, a Presidência designa
os Deputados Rêmolo Aloise e Roberto Amara] para relatar a



84

matéria pelas Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, respectivamente.
Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se á 2çj parte da
reunião. A Presidência solicita ao Deputado Rêmolo Aloise
que proceda á leitura da referida proposição, para que de
seu teor se dê ciência aos membros presentes. Continuando
com a palavra, o Deputado Rémolo Aloise emite seu parecer,
que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Submetido a discussão e a votação,
é o parecer aprovado pelos membros da Comissão de
Constituição e Justiça. Em seguida, o Deputado Roberto
Amaral emite seu parecer, que conclui pela aprovação do
projeto. Colocada em votação, é a proposição aprovada pelos
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Oilzon Melo - Raul Messias
- Francisco Ramalho - Antônio Júlio.
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA REVER, NOS TERMOS
DO ART. 7Q DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, A DOAÇÃO, VENDA E CONCESSÃO DE TERRA PÚBLICA
COM ÁREA SUPERIOR A 250HA, REALIZADAS DE 19/1/62 ATÉ A DATA
DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
As quinze horas e trinta minutos do dia primeiro de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amaral e Francisco Ramalho.
Não havendo número regimental. o Presidente, Deputado
Roberto Amaral, deixa de abrir a reunião e determina a
lavratura da presente ata.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Antônio Júlio.
ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia doze de maio de mil
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho II os
Deputados Francisco Ramalho, Côssimo Freitas e Homero
Duarte, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Francisco Ramalho,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Homero
Duarte que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, o Deputado Côssimo Freitas, encarregado da
leitura da correspondência, acusa o recebimento do Oficio ng
27/93, da Associação Comunitária e Desportiva do Bairro
Cidade Nova, com sede em Itaúna, no qual são feitas
denúncias de irregularidades na construção e nos valores das
prestações dos imóveis do conjunto habitacional edificado
naquela localidade. Prosseguindo, o Presidente distribui ao
Deputado Homero Duarte osRequerimentos ns 4.133 e
4-143/93. Passa-se, então, á 2a parte da reunião, sendo
apreciadas, nesta fase, proposições sujeitas a deliberação
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conclusiva da comissão.. Nesta oportunidade, o Deputado
Francisco Ramalho transfere ao Deputado Homero Duarte a
Presidência e apresenta requerimento em que propõe sejam
convidados os Srs. Edmilson Resende Fonseca e Jorge Luiz
Gabriel, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da
Associação Comunitária e Desportiva do Bairro Cidade Nova,
de ttaúna, para que elucidem as irregularidades registradas
na correspondência supramencionada; e propõe, ainda, seja
convidada a Dra. Maria Lúcia Scarpelli dos Santos,
Secretária Executiva do Programa Estadual de Defesa do
Consumidor - PRDCON -, para participar da discussão sobre o
assunto e apresentar sugestões. Em seguida, o Deputado
Homero Duarte submete a votação o requerimento, que é
aprovado. Reassumindo a Presidência, o Deputado Francisco
Ramalho concede a palavra ao Deputado Homero Duarte, que
apresenta pareceres orais em que opina pela aprovação das
proposições a ele distribuidas. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos ngs 4H33 e
4.143/93. A seguir, o Presidente consulta os demais membros
da comissão sobre mudança no horário das reuniões
ordinárias. Aprovada a proposta, fica estabelecido que a co-
missão reunir-se-á ás quartas-feiras, no horário de 91h30min.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1993.
Francisco Ramalho. Presidente - Cóssimo Freitas - Márcio

Miranda.
ATA DA 56g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia vinte e seis de maio de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
Tarcísio Henriques, José Renato, Dilzon Melo e Sebastião
Costa, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Tarcisio Henriques,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Dilzon
Melo que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não
havendo correspondência a ser lida, passa-se á 3a fase do
expediente, com a distribuição de proposições, cabendo ao
Deputado José Renato relatar os Requerimentos ngs 4.220 e
4.223/93 e ao Deputado Dilzon Melo, o Requerimento ng
4.309/93. Quanto aos Projetos de Lei ns 712 e 826/92 e ao
Requerimento ng 3.752/92, a Presidência Informa que já
haviam sido distribuidos anteriormente. Em seguida, passa-se
á 2a parte da reunião, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado José
Renato, Relator do Projeto de Lei ng 826/92, emite parecer
pela aprovação da proposição, o qual, posto em discussão e
votação, é aprovado. Passa-se á fase de discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da As-
sembléia, entre elas o parecer do Relator, Deputado Antõnio
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Fuzatto, sobre o Projeto de Lei no 712/92, no 2g turno, que
conclui pela aprovação da proposição. Discutido e votado, é
aprovado o projeto. Continuando, é votado o Requerimento n
3.752/92, com o Relator, Deputado Antônio Fuzatto, opinando
pela sua aprovação. E aprovado o requerimento. Por sua vez,
o Deputado José Renato emite pareceres orais favoráveis á
aprovação dos requerimentos que lhe foram distribuídos.
Postos em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos ngs 4.220 e 4.223/93. Por último, o Deputado
Dilzon Melo profere parecer favorável á aprovação do
Requerimento nQ 4.309/93, que, votado, é aprovado. A
Presidência informa encontrar-se sobre a mesa o Requerimento
nQ 4.301/93, que, nos termos da Deliberação nQ 487 da Mesa
da Assembléia, independe de parecer. Colocada em votação, é
aprovada a proposição. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 22 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - José Renato - Bonifácio Mourão
- Dilzon Meio - José Leandro.
ATA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO
PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.855 (EX-PROJETO DE LEI No
1.213193, DO GOVERNADOR DO ESTADO), QUE DISPÕE SOBRE A
RECOMPOSIÇÃO E O REAJUSTAMENTO DOS SÍMBOLOS E NÍVEIS DE
VENCIMENTO E DOS PROVENTOS DO PESSOAL CIVIL E MILITAR DO
PODER EXECUTIVO
As quinze horas do dia vinte e sete de maio de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os
Deputados Ambrõsio Pinto, Jorge Eduardo (substituindo este à
Deputada Maria Elvira, por indicação da Liderança do PMDB),
e Edward Abreu. membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto.
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Edward
Abreu que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência informa destinar-se a presente reunião
à apreciação do parecer do Deputado Edward Abreu sobre o
veto objeto desta reunião. Com a palavra, o Relator emite
seu parecer, mediante o qual conclui pela manutenção do veto
incidente sobre o 2g do art. €Q; sobre o parágrafo único
do art. 7g; sobre o f 3g do art. 12: sobre o art. 13 e seu
parágrafo único e sobre os arts. 20 e 21; e pela rejeição do
veto incidente sobre o art. 24. Discutido e votado, é o
referido parecer aprovado. O Presidente suspende a reunião
pelo tempo necessário para se lavrar a ata. Reabertos os
trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Jorge Eduardo
que proceda à leitura da ata , que, lida e aprovada, é
subscrita pelos Deputados presentes. Nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece a presença dos colegas e
encerra a reunião.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1993.
Ambrõsio Pinto, Presidente - Edward Abreu - Jorge Eduardo.

ATA DA 18ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
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Às quinze horas e quinze minutos do dia oito de junho de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Eduardo Brás, Ailton Vilela e Antônio
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 Deputado
Ailton Vilela, encarregado da leitura da correspondência,
acusa o recebimento de oficio enviado pela Câmara Municipal
de Padre Paraíso, que relata as necessidades daquele
município, razão pela qual o Presidente solicita à
Consultoria desta Casa que faça um estudo sobre as sugestões
enviadas. A seguir, a Presidência distribui as matérias
constantes na pauta, encerra a l parte da reunião e passa à
2a parte, submetendo á apreciação dos membros da comissão
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Os Deputados Antônio Genaro, Relator dos
Requerimentos ngs 4.308. 4.346, 4.348, 4.350 e 4.352/93, e
Ailton Vilela, Relator dos Requerimentos ns 4.345, 4.347,
4.349, 4.351 e 4.393/93, emitem pareceres favoráveis à
aprovação das matérias. Colocados em votação, são esses
requerimentos aprovados. 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, 29 de junho de 1993.
Eduardo Brás, Presidente - Roberto Luiz Soares - Ailton

Vilela - João Marques.
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
REVER, NOS TERMOS DO ART. 79 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A DOAÇÃO, VENDA E CONCESSÃO DE
TERRA PÚBLICA COM ÁREA SUPERIOR A 250HA, REALIZADAS DE
1Q/1/62 ATÉ A DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
As dezessete horas e quinze minutos do dia oito de junho de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amaral Ermano Batista,
Francisco Ramalho e Antônio Júlio, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Roberto Amara], declara reabertos os trabalhos
desta comissão e solicita ao Deputado Antônio Júlio que
proceda à leitura das atas das reuniões anteriores, não
realizadas por inexistência de "quorum". as quais, lidas e
aprovadas, são subscritas pelos membros presentes. O
Presidente lê comunicação do Líder do PFL. segundo a qual o
Deputado Sebastião Costa passa a atuar como membro efetivo
desta comissão, em substituição ao Deputado Elmiro
Nascimento; lê, também, comunicação do Líder do PMDB,
segundo a qual o Deputado Paulo Pettersen passa a atuar como
membro suplente desta comissão, em substituição ao Deputado
Sebastião Helvécio. A Presidência esclarece que a reunião se
destina a programar os trabalhos e passa a palavra ao
Deputado Francisco Ramalho, que sugere o encerramento dos
trabalhos desta comissão, por não haver condições técnicas e
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materiais para se constatar "in loco" as possíveis irregula-
ridades que possam ter havido no decorrer do seu
funcionamento. Sugere, ainda, que se discuta, em outra
oportunidade, com a presença do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, o encerramento desses trabalhos. A Presidência, apôs
algumas considerações e de comum acordo com os demais
parlamentares, acata a sugestão. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos demais membros
da comissão, convoca-os para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 15 do corrente, às 17
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Adelmo Carneiro Leão -

Francisco Ramalho - Ermano Batista.
ATA DA 1g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nç 11.863
(Ex-PROJETO DE LEI Hp 1.272/93, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA), QUE
DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO E O REAJUSTAMENTO DOS SiMBOLOS
DE VENCIMENTOS E DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DO PODER
.JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (MSG 349/93)
As quatorze horas e quarenta minutos do dia nove de junho de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1
os Deputados Jorge Hannas, Antônio Fuzatto e Ronaldo
Vasconcellos, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental e na ausência do Deputado Edward Abreu.
Presidente da comissão, o Deputado Jorge Hannas, Vice-
Presidente, assume a Presidência, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Fuzatto 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 se destina a apreciar o parecer do
Relator, Deputado Ronaldo Vasconcellos, a quem passa a
palavra. Este procede à leitura do seu parecer, mediante o
qual conclui pela manutenção do veto parcial oposto à
Proposição de Lei nQ 11.863. Submetido a discussão e a vo-
tação, é o parecer aprovado. A Presidência suspende a
reunião por 10 minutos para a lavratura da ata de
encerramento dos trabalhos. Reaberta a reunião, o Presidente
solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda à
leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Antônio Fuzatto - Ronaldo

Vasconcel los. -
ATA DA l REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.864
(Ex-PROJETO DE LEI NQ 1.290/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO),
QUE FIXA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
As quinze horas do dia nove de junho de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
Ibrahim Jacob, Wanderley Ávila (substituindo este ao
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Deputado Francisco Ramalho, por indicação da Liderança do
PSDB) e Ambrósio Pinto, membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ibrahim
Jacob, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ambrõsio Pinto, 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 o parecer do Relator, Deputado
Jorge Eduardo. Estando este ausente, a Presidência
redistribui a matéria ao Deputado Ambrôsio Pinto, a quem
passa a palavra. Este emite parecer mediante o qual conclui
pela manutenção do veto parcial oposto à Proposição de Lei
ng 11.864/93. Colocado em discussão e em votação, é aprovado
o parecer. Â Presidência suspende a reunião por 15 minutos
para que seja lavrada a ata. Reabertos os trabalhos, o
Presidente solicita ao Deputado Wanderley Ávila que proceda
à leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares e
encerra a reunião.
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993.
Jbrahim Jacob, Presidente - Wanderley Ávila - Ambrôsio

Pinto.
ATA DA 74g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezessete horas e quinze minutos do dia quinze de junho
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Sebastião Costa e Francisco Ramalho (substituindo este ao
Deputado Baldonedo Napoleão, por indicação da Liderança do
PSDB), membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos, solicita ao Deputado Sebastião
Costa que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes e
informa que a presente reunião se destina a apreciar, em
turno único, o parecer do Projeto de Lei ng 1.371/93, de
autoria do Governador do Estado, que autoriza a abertura de
crédito especial em favor da Fundação TV Minas - Cultural e
Educativa, para o fim que menciona. Prosseguindo, a
Presidência lê ofício enviado pela Mesa, propondo alteração
dos Anexos 80, 81, 82 e 83 da Deliberação ng 1/93, dessa
comissão, de forma a ser modificado o valor correspondente á
verba prevista, por Deputado, nos mencionados anexos,
alterando-se de 50% para 75% o percentual respectivo, e que
o valor excedente será deduzido do saldo de reserva
existente, que, com a utilização proposta, fica praticamente
extinto. O Presidente submete o oficio a votação, o qual é
aprovado. Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se á 2a
fase da Ordem do Dia. O Presidente passa a palavra ao
Deputado Sebastião Costa. Relator do Projeto de Lei ng
1.371/93, que emite seu parecer concluindo pela aprovação do
projeto, na forma proposta. Submetido a discussão e votação,
é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e
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nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e convoca-os para a reunião
extraordinária a ser realizada as 171h30min do mesmo dia,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de junho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Sebastião

Casta - Francisco Ramalho. -
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às nove horas e quarenta e cinco minutos da dia dezessete de
junho de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto
Amara], Baldonedo Napoleão e Jorge Hannas (substituindo este
ao Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança do
PFL), membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Saldonedo
Napoleão que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
As 9h50min, a Presidência suspende os trabalhos e reabre-os
ás llhlSmin, com a presença dos Deputados Baldonedo
Napoleão, Dilzon Melo e Sebastião Costa, membros da comissão
supracitada. Em seguida, lê o Oficio Circular ng 519/93/S,
enviado pelo Dr. Paulo Paiva. Secretário do Planejamento e
Coordenação Geral, que encaminha cópias dos quadros e dos
demonstrativos constantes no Orçamento de 1993. Logo após,
designa para relatar o Projeto de Lei nQ 1.150/93, no 2g
turno, o Deputado Sebastião Costa. Encerrada a ia parte da
reunião, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. A Presidência
passa a palavra a esse Relator, que emite seu parecer
concluindo pela aprovação do projeto na forma proposta. O
Deputado Baldonedo Napoleão, Relator do Projeto de Lei ng
1.278/93, no lQ turno, emite seu parecer, concluindo pela
aprovação do projeto com a Emenda ng 1. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
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, 24 de junho de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral - Sebastião

Costa - Jorge Hannas - Raul Messias. - -
ATA DA 73 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e dois de junho de mil novecentos
e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Antônio Júlio, Maria José Haueisen, Reinaldo Lima e Célio de
Oliveira, 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. A
Presidência informa que foram convertidos em diligência ao
autor os Projetos de Lei ns 1.378 e 1.427/93. Tendo sido a
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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. Com a palavra. o Deputado Célio de
Oliveira procede à leitura dos pareceres em que conclui pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade dos Projetos
de Lei ns 1.203/92, 1.324 e 1.325/93 e do Projeto de Lei
Complementar nQ 26/93, na forma do Substitutivo nQ 1.
Colocados em discussão e em votação, cada um por sua vez,
são aprovados os pareceres. Quanto ao Projeto de Lei nQ
1.339/93, o Relator conclui pela sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade. Na fase de discussão, a Deputada
Maria José Haueisen solicita vista da matéria, o que é
deferido pelo Presidente. Continuando, o Deputado Célio de
Oliveira emite pareceres em que conclui pela
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei ns 1.301, 1.304,
1.306, 1.309, 1.310, 1.311, 1.336 e 1.337/93. Colocados em
discussão e em votação, cada um por sua vez, são aprovados
os pareceres. Na ausência do Deputado Geraldo Rezende, o
Presidente solicita à Deputada Maria José Haueisen que
proceda à leitura dos pareceres sobre os projetos a ele
distribuidos. A Deputada lê os pareceres em que o Relator
conclui pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei flQ5
1.315 e 1.335/93. Colocados em discussão e em votação, cada
um por sua vez, são os pareceres aprovados. Neste momento,
fazem-se presentes no Plenarinho 1 os Deputados Geraldo
Rezende e Clêuber Carneiro, membros desta comissão. Assim, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Geraldo Rezende, para
que proceda à leitura dos seus pareceres. O Deputado emite
pareceres em que conclui pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade dos Projetos de Lei ngs 1.346 e
1.367/93. Postos em discussão e em votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra, a Deputada
Maria José Haueisen procede à leitura do parecer em que
conclui pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade
do Projeto de Lei 

no 1.351/93. Submetido a discussão e a
votação, é á parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos-
Sala  das Comissões, 29 de junho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira - Tarcísio

Henriques - Elisa Alves. -
ATA DA 29 REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de
junho de mil novecentos e noventa e três, comparecem no
Plenarinho 1 os Deputado Antônio Fuzatto, José Renato,
Bonifácio Mourão, José Leandro (substituindo este ao
Deputado Ermano Batista, por indicação da Bancada do PL) e
Dflzon Melo, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Vice-Presidente, Deputado Antônio Fuzatto, nas
funções de Presidente, declara abertos os trabalhos e so-
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licita ao Deputado Dilzon Melo que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a
reunião se destina a eleger o novo Presidente da comissão.
Determina, então, a distribuição das cédulas de votação e
solicita ao Deputado Bonifácio Mourão que atue como
Escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foi
eleito para Presidente da Comissão, com seis votos, o
Deputado Bonifácio Mourão, O Deputado Antônio Fuzatto
convida o Presidente eleito para tomar assento á mesa e lhe
dá posse. O Deputado Bonifácio Mourão, já empossado,
agradece a escolha de seu nome para a Presidência. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente determina a lavratura
da ata, convoca os Deputados para a reunião ordinária do dia
23, às 101h30min, e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Costa - Geraldo
Rezende - Antônio Fuzatto.
ATA DA 64g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia vinte e três de junho de mil novecentos
e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Simão Pedro Toledo, Jorge Hannas, Baldonedo
Napoleão e Raul Messias, membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Simão
Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos e esclarece que a
reunião tem a finalidade de ouvir o Dr. Antônio Ubaldo
Moreira dos Santos Pena, Presidente do Instituto de Pre-
vidência do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, que, na im-
possibilidade de comparecer, indicou o Dr. José Maria de
Souza Soares, Superintendente de Interiorização daquela
instituição para representá-lo. Em seguida, solicita ao
Deputado Jorge Hannas que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Continuando, a Presidência faz a leitura
da correspondência encaminhada á comissão pela Câmara
Municipal de Belo Horizonte, que convida os parlamentares a
participar da reunião especial que se realizará ás 9 horas
do próximo dia 23, no Plenário Juscelino Kubitschek, naquela
Casa, destinada a discussão sobre a Linha Verde, obra de
ampliação da Avenida Antônio Carlos. Logo após, convida o
Dr. José Maria de Souza Soares, Superintendente de
Interiorização do IPSEMG, a tomar assento á mesa e anuncia a
presença dos Drs. Ricardo Andrade, Chefe da Divisão de
Arrecadamento e Fiscalização, e Edson Rasuk, Chefe da
Divisão de Desenvolvimento e Ação e Assistência ao Interior,
ambos do mesmo órgão- A seguir, o Deputado Baldonedo
Napoleão, autor do requerimento que motivou o convite às
referidas autoridades, faz uso da palavra para apresentar
suas considerações sobre o assunto. Logo após, a Presidência
concede a palavra ao Dr. José Maria de Souza Soares, que faz
uma breve exposição quanto à situação e às metas do IPSEMG
nos municípios mineiros. Continuando, esse expositor passa a
palavra ao Dr. Ricardo Andrade, que fornece os dados
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relativos aos débitos de Prefeituras com o IPSEMG, conforme
consta nas notas taquigráficas. Em seguida, a Presidência
suspende a reunião por 5 minutos para que o Presidente da
reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Deputado Célio de
Oliveira, possa abrir os seus trabalhos. O Deputado Raul
Messias faz uso da palavra e solicita que se registre em ata
sua manifestação de repúdio ás atitudes tomadas pela direção
do ISPEMO com relação a esta comissão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Em seguida, o Presidente comunica aos
parlamentares que os convidados precisam se ausentar, devido
a compromissos anteriormente assumidos, e agradece ao Dr.
José Maria Soares de Souza e á sua equipe pelos valiosos
subsídios prestados á comissão. Esclarece que nada impede
que, em outra oportunidade, o Presidente e representantes do
tPSEMG voltem a esta comissão para dialogarem com os
Deputados. 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, 30 de junho de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Baldonedo Napoleão - Jorge

Hannas - Raul Messias.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
VERIFICAR "1H 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 dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três
de junho de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Dilzon Melo, Péricles
Ferreira, Raul Messias (substituindo este ao Deputado Gilmar
Machado) e Clêuber Carneiro (em substituição ao Deputado
Milton Salles), membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Raul Messias,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Oilzon Melo
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a presente reunião se destina a
apreciar o Relatório Final desta comissão e passa a palavra
ao Relator, Deputado Dilzon Melo, que tece algumas
considerações quanto ao trabalho realizado e informa que
apresentará o Relatório em outra oportunidade. Em seguida, o
Deputado Cléuber Carneiro faz uso da palavra e lamenta não
ter sido lembrado para participar dos trabalhos desta
comissão, uma vez que é votado na região de Bocaiúva. A
Presidência esclarece ao Deputado Clêuber Carneiro que a
indicação dos membros das comissões é feita pelas Lideranças
dos respectivos partidos políticos. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos Deputados,
convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária
que será realizada no dia 24 de junho, quinta-feira, ás 10
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horas, com a finalidade de se apreciar o Relatório Final,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Maria Elvira, Presidente - Gilmar Machado - Roberto Amaral
- Péricles Ferreira. -
ATA DA 6g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
VERIFICAR "IN LOCO" A SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS DA INDUSTRIAL
MALVINA S. A., EM BOCAIÚVA, E DA USINA ARIADNÓPQLIS AÇÚCAR E
ÁLCOOL, EM CAMPO DO MEIO, TENDO EM VISTA DENÚNCIAS DE QUE OS
EMPREGADOS DESSAS EMPRESAS ESTÃO VIVENDO EM SITUAÇÃO DE
MISÉRIA, VISTO QUE NÃO RECEBEM SEUS SALÁRIOS DESDE OUTUBRO
DE 1992
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de junho
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Gilmar Machado,
Roberto Amaral e Maria Elvira, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Elvira, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Pêricles Ferreira que proceda á 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 apreciar o relatório final desta
comissão e informa que o Deputado Roberto Amaral está
substituindo o Relator, Deputado Dilzon Melo. Esclarece,
ainda, que o Relator encaminhou relatório das atividades
realizadas até o momento. Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado esclarece que, apesar do esforço desses parlamenta-
res, não foi possivel conluirem-se os trabalhos junto á
Usina Ariadnópolis Açúcar e Álcool, em Campo do Meio, e,
assim, propõe a prorrogação do prazo de funcionamento desta
comissão por mais 40 dias. Os demais Deputados concordam com
a sugestão do Deputado Gilmar Machado. Colocada em votação,
fica aprovada a sugestão. A Presidência determina que sejam
tomadas as providências necessárias para o encaminhamento do
referido requerimento á Mesa da Assembléia. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Maria Elvira Presidente - Gilmar Machado - Dilzon Melo.
ATA DA REUNIAO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA REVER, NOS TERMOS
DO ART. 7Q DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, A DOAÇÃO, VENDA E CONCESSÃO DE TERRA PÚBLICA
COM ÁREA SUPERIOR A 150HA, REALIZADAS DE 10/1/62 ATÉ A DATA
DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
As dezessete horas do dia primeiro de junho de mil
novecentos e noventa e três, comparece na Sala das Comissões
o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que, na condição de
Presidente "ao hoc", constata a inexistência de número
regimental, deixa de abrir a reunião e determina a lavratura
da presente ata
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Ermano Batista - Antônio Júlio
- Francisco Ramalho,
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ng 1.482193

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução flQ
1.482/93 dispõe sobre a política remuneratória do pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências.
Nos termos do art. 195; c/c o parágrafo único do art. 80,
do Regimento Interno, vem o projeto à Mesa a fim de receber
parecer para o lQ turno.

Fundamentação
A matéria contida no projeto de resolução em tela é de
iniciativa privativa da Mesa, "ex vi" do disposto no art.
66, 1, "d", da Constituição do Estado e no art. 80. VII,
"e" do Regimento Interno, sujeitando-se a parecer do
referido colegiado, nos termos do inciso VIII, alínea "a",
do mesmo artigo do Diploma Interno.
A medida proposta tem como parâmetro os princípios da
política de reajustamento dos símbolos e níveis de
vencimentos e dos proventos do pessoal civil e militar do
Executivo Estadual, consubstanciados na Lei nQ 11.115, de
16/6/93.
Prevendo reajustes automáticos quadrimestrais e
antecipações bimestrais, com base na variação nominal da
receita liquida do Estado, o projeto visa a assegurar a
atualização da remuneração do servidor da Secretaria da
Assembléia, permitindo-lhe conhecer, de antemão, as datas e
os critérios dos reajustes propostos, o que, sem dúvida,
dará maior equilíbrio a seu orçamento doméstico.
Objetivando a aplicação da política remuneratória proposta,
faz-se necessária a previsão, no projeto, de mecanismos que
possibilitem a preparação do necessário ajuste da curva
salarial na Secretaria da Assembléia.
Para tanto, apresentamos as Emendas do nQ 1 ao 4,
formalizadas na conclusão deste parecer.

Conclusão
Por se tratar de proposição que atende aos pressupostos
constitucionais e regimentais e se revela conveniente e
oportuna e em vista da necessidade de inclusão, no seu
texto, de disposições pertinentes á matéria nela contida,
somos pela sua aprovação, no lg turno, com as emendas
apresentadas a seguir.

EMENDA No 1
Inclua-se o seguinte art. 8, renumerando-se os demais:
"Art. 80 - O escalonamento vertical da Tabela de

Vencimentos dó Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa é o constante nos Anexos 1 e II desta resolução,
mantido o índice básico fixado pelo art. lQ da Resolução no
5.132, de 31 de maio de 1993.".
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- O Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo de 3/7/93.)

Anexo II
Tabela de Escalonamento Vertical

Padrão AL-5 Indice
01 27,6108
02 21,9126
03 17,0625"

EMENDA NQ 2
Acrescente-se, ao final do inciso 1 do art. lQ, a seguinte
expressão:

e pelo art. 8g desta resolução.".
EMENDA No 3

Acrescente-se, ao final do atual art. 9Q, renumerado para
art. 10, a seguinte expressão:

ressalvado o disposto no art. 8Q, cujos efeitos
retroagem a lQ de maio de 1993.".

EMENDA Np 4
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art . .... - Tendo em vista o que dispõe o parágrafo único

do art. 3g da Resolução no 5.086, de 31 de agosto de 1990, e
a previsão de áreas de atividades constantes no Anexo VII,
com as modificações posteriores, daquela resolução, a Mesa
da Assembléia agrupará as unidades administrativas do 3Q
grau da Secretaria da Assembléia nas seguintes áreas de
suporte técnico e processual, logístico-operacional e de
planejamento e desenvolvimento institucional, ressalvadas a
unidade a que se refere o § 2g do art. 62 da Constituição do
Estado e aquela criada pela Resolução no 5.116, de 10 de
julho de 1992.".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de junho de
1993.
José Ferraz, Presidente - José Militão - Rêmolo Alolse -

Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

Nç 1.003/92
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Governador do
Estado, dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de
Ciência e Tecnologia e dá outras providências.
Aprovado no lg turno, com as Emendas do no 1 ao 7, vem a
matéria a esta Comissão de Administração Pública para
receber parecer no 2g turno, em virtude de requerimento do
Deputado Anderson Adauto.

Fundamentação
A reorganização do Conselho Estadual de Ciência e
Tecnologia - CONECIT - como órgão superior de consulta do
Governador do Estado na elaboração da política estadual para
o setor é mais do que necessária.
Mesmo que o conselho não tenha caracteristicas
deliberativas, sua criação é um fator de democratização do
planejamento estadual para a área de ciência e tecnologia.

Conclusão
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Ante o exposto, somos pela aprovação. no 2Q turno, do
Projeto de Lei nQ 1003/92.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Cóssinio Freitas, Relator -
Ronaldo Vasconcellos - Alvaro Antônio - Gilmar Machado -
Geraldo da Costa Pereira.
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Belo Horizonte, terça-feira, 6 de julho de 1993

ATAS

ATA DA 30 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e seis de maio
de mil novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho
1 os Deputados Francisco Ramalho, Cóssimo Freitas e Márcio
Miranda (substituindo este ao Deputado Homero Duarte, por
indicação da Liderança do PRN), membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Francisco Ramalho, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente esclarece
que a reunião tem por finalidade ouvir os Srs. Jorge Luiz
Gabriel, Vice-Presidente da Associação Comunitária e
Desportiva do Bairro Cidade Nova, da cidade de Itaúna, e
Elcio Lúcio Garcia, membro da referida associação e
coordenador da Comissão para Assuntos da Caixa Económica
Federal. Participa também da reunião a Dra. Maria Lúcia
Scarpelli dos Santos, do Programa Estadual de Defesa do
Consumidor - PRDCON. Logo após, o Presidente convida os
presentes a tomar assento à mesa. O Deputado Francisco
Ramalho, autor do requerimento que, aprovado pela comissão,
motivou a presença daqueles senhores nesta Casa com o
objetivo de elucidarem os problemas relativos às prestações
dos mutuários e ás irregularidades existentes na construção
do Conjunto Cidade Nova, pondera sobre a possibilidade de
haver superfaturamento por parte de empresas da área de
construção de conjuntos habitacionais. Prosseguindo, o
Presidente concede a palavra ao Sr. Elcio Lúcio Garcia, que
faz um relato, conforme consta nas notas taquigráficas, da
situação desde a doação do terreno pela Prefeitura de
Itaúna, para se construirem moradias para pessoas de baixa
renda. A Presidência registra a presença dos Srs. Mauricio
Ribeiro e Orlando Rodrigues, Vereadores á Câmara Municipal
de Itaúna. A seguir, o Sr. Jorge Luiz Gabriel faz um breve
relato sobre a inadimplêncla dos mutuários, devido ao
elevado valor das prestações. Manifesta-se, em seguida, a
Sra. Lúcia Scarpelli, que vem acompanhando o processo movido
pela associação junto á Justiça, conforme consta nas notas
taquigráficas. Participam dos debates os Deputados Cássimo
Freitas e Márcio Miranda. Manifestam-se, sucessivamente, os
Srs. Rogério Ribeiro, empreiteiro e pedreiro da obra; Heleno
Medeiros, mutuário do conjunto, e Mauricio Ribeiro, Vereador
de ttaúna, que solicita cópia da ata e da fita da reunião.
Finalizadas as exposições, o Presidente é informado pela
assessoria de que o assunto em debate é da competência da
Comissão de Defesa do Consumidor e sugere que as comissões
se reúnam conjuntamente para examinar a questão. A seguir, o
Deputado Francisco Ramalho passa a Presidência ao Deputado
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Côssimo Freitas e apresenta requerimentos no qual propõe
seja solicitada ao PROCON uma cópia do cadastro dos naus
fornecedores de produtos e de serviços que o referido órgão
mantém para informar a comunidade. Submetido a votação, o
requerimento é aprovado. Apresenta, em seguida, requerimento
em que propõe o encaminhamento das notas taquigráficas desta
reunião e das correspondências recebidas pela comissão ao
Presidente da Assembléia para que seja feita a sua
distribuição à Comissão de Defesa do Consumidor. Submetido a
votação, o requerimento é aprovado. Concluidos os trabalhos,
o Deputado Francisco Ramalho reassume a Presidência,
agradece aos parlamentares pelo comparecimento e aos
convidados pelos esclarecimentos prestados à comissão,
convoca os Deputados para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 23 de junho de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Geraldo da Costa Pereira -

Márcio Miranda.
ATA DA 72a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia oito de junho de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
Antônio Júlio, Clêuber Carneiro, Célio de Oliveira e Geraldo
Rezende, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presi-
dência informa que distribuiu os Projetos de Lei ngs 1.303,
1.314, 1.315, 1.316, 1.369, 1.382, 1.401 e 1.403/93 ao
Deputado Geraldo Rezende; 1.300, 1.301, 1.302, 1.304, 1.305,
1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313,
1.323. 1.387, 1.389, 1.410 e 1.411/93 ao Deputado Célio de
Oliveira; 1.381, 1.384, 1.385, 1.386, 1.404, 1.405, 1.406 e
1.412/93 ao Deputado Antônio Pinheiro; 1.383, 1.388, 1.402 e
1.413/93 ao Deputado Reinaldo Lima; e 1.390, 1.391, 1.392,
1.393, 1.414, 1.415, 1.416, 1.417 e 1.418/93 à Deputada
Maria José Haueisen. Aprovando-se 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 á apreciação do Plenário da Assembléia.
O Presidente passa a palavra ao Deputado Célio de Oliveira
que emite parecer para o lg turno, mediante o qual conclui
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.330/93. Na
fase de discussão, o Deputado Antônio Júlio requer, nos
termos do art. 136 do Regimento Interno, vista da
proposição. O Deputado Geraldo Rezende lê o parecer para o
lg turno emitido pelo Deputado Antônio Pinheiro, mediante o
qual conclui pela injuridicidade do Projeto de Lei ng
1.338/93. Submetido a discussão e a votação é o parecer
aprovado. Passa-se à discussão e à votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado Geraldo Rezende lê os pareceres para o lg turno,
mediante os quais conclui pela constitucionalidade dos
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Projetos de Lei nQS 1.040, 1.190, 1.355 (este com a Emenda
nQ 1), 1.375 e 1.380/93, cujo Relator é o Deputado Antônio
Pinheiro, O Deputado Célio de Oliveira emite pareceres para
o lQ turno mediante os quais conclui pela
constitucionalidade dos Projetos de Lei ns 1.238. 1.257,
1.354 e 1.379/93, este último com a Emenda nQ 1. Colocados
em discussão e em votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. A Presidência suspende a reunião
para que possa ser aberta a reunião conjunta das Comissões
de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Reabertos os trabalhos, o Deputado Clêuber Carneiro faz a
leitura dos pareceres para o lg turno, mediante o qual
conclui pela constitucionalidade dos Projetos de Lei ngs
866/92, com a Emenda no 1, e 1.370/93, cujo Relator é o
Deputado Reinaldo Lima. Postos em discussão e em votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. 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, 22 de junho de 1993.
Antõnio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira - Reinaldo
Lima - Maria José Haueisen.
ATA DA 24 REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia nove de junho de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e
Glycon Terra Pinto, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Marcos Helénio,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio
Miranda que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. A Presidência informa que se encontram sobre a
mesa os Oficlos nQs 92/93, do PROCON do Estado do Amazonas;
483/93, da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério
Público do mesmo Estado; e 202/93, da Procuradoria-Geral de
Justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, que
acusam recebimento do relatório da CAPEMI, enviado pela
Secretaria-Geral da Casa a pedido desta comissão. Esclarece.
ainda, que tem em mãos o Oficio nQ 2.833/93. da Caixa
Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsito do
Estado de Minas Gerais, que encaminha informações
solicitadas por esta comissão referentes a assuntos a serem
abordados nesta reunião. O Presidente solicita ao Deputado
Glycon Terra Pinto que proceda à leitura desse último
oficio. A Presidência esclarece que a reunião se destina a
realizar audiência pública com entidade da sociedade civil
para se examinar e discutir o anteprojeto que trata da
modificação da Caixa Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais
de Trânsito do Estado de Minas Gerais, visando a subsidiar o
processo legislativo. O Presidente convida os Srs. José
Magela Alves Pereira, Presidente; Paulo Egidio Belloni,
Diretor dos Aposentados, ambos do SINDIPOL; Austregésilo
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Neves, líder dos Aposentados da Caixa Beneficente dos
Guardas Civis e Fiscais de Trânsito, e o Deputado José Maria
Pinto para tomarem assento à mesa. O Deputado Marcos
Helênio, autor do requerimento que deu origem a esta
reunião, tece considerações sobre alterações de lei que
devem ser feitas ao anteprojeto que institui a Caixa
Beneficente da Guarda Civil e da Inspetoria de Veículos de
Belo Horizonte. A seguir, a Presidência concede a palavra ao
Deputado Glycon Terra Pinto, que apresenta sugestões no
sentido de que seja alterado o f 2Q do art. 1Q do mencionado
anteprojeto. A Presidência passa a palavra, pela ordem, aos
associados da mencionada entidade e aos Diretores do
SINDEPOL para fazerem suas exposições, conforme consta nas
notas taquigráficas. Participa do debate o Dr. Carlos Gomes,
do departamento jurídico daquele sindicato, que discorre
sobre os aspectos jurídicos que devem ser examinados com
vistas ao atendimento das reivindicações dos servidores
daquela entidade. Transcorridos os debates, o Deputado
Marcos Helénio apresenta requerimento em que solicita seja
elaborado por esta comissão um projeto de lei, conforme
modelo aprovado pelos associados da Caixa da Guarda Civil do
Estado de Minas Gerais, com vistas a permitir uma maior
participação dos seus membros na composição da diretoria e
nas decisões da entidade. Esse parlamentar passa a
Presidência ao Deputado Márcio Miranda, que coloca em
votação o requerimento acima mencionado, sendo ele aprovado.
O Deputado Márcio Miranda continua na direção dos trabalhos
e tece as considerações finais. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados e dos demais
participantes, convoca os membros desta comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Maria Olivia.
ATA DA 608 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de
junho de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Cõssimo Freitas, Francisco
Ramalho e Gilmar Machado, membros da comissão supracitada.
Encontram-se presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro
Leão, Antônio Júlio e Márcio Miranda. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Cõssimo Freitas, 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 parlamentares
presentes. A Presidência esclarece que a reunião se destina
a ouvir o Dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto,
Secretário de Estado da Educação, que discorrerá sobre o
Projeto Qualidade na Educação Básica em Minas Gerais (Pró-
Qualidade). O Presidente registra a presença da Ora. Ana
Luiza Machado Pinheiro, Secretária Adjunta, e do Dr. Nigel
Erooke, Coordenador do Projeto Pró-Qualidade, assessores do
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Secretário de Estado da Educação. A Presidência passa a
palavra ao Dr. Walfrido dos Mares Guia para ele fazer sua
exposição. Inicialmente, o convidado tece considerações
relativas ao objetivo do Projeto Pró-Qualidade, que visa à
redução da repetência por meio da melhoria significativa da
qualidade do ensino, tendo por base quatro compromissos: com
o aluno, com a família, com os professores e com a escola; e
cinco grandes prioridades: autonomia da escola,
fortalecimento da diretoria, investimentos na capacitação e
na carreira dos professores, avaliação da escola pública e
integração com os municípios. O Secretário ressalta algumas
experiências bem sucedidas, como a seleção competitiva para
diretores, experiência reconhecida como modelo pela UNESCO,
a qual avalia o compromisso do candidato e sua competência
técnica. O Dr. Walfrido dos Mares Guia pede aos Deputados
apoio á municipalização do ensino, única forma de o Estado
poder oferecer aumento real de salários ao seu professorado.
Informa, ainda, que esse projeto será desenvolvido em cinco
anos, com parceria do Governo do Estado e do Banco Mundial-
Salienta que, pela primeira vez, um Governo de Estado busca
financiamento internacional para a educação. Expõe os pontos
básicos do projeto: aperfeiçoamento do sistema gerencial,
desenvolvimento do ensino, materiais de ensino-aprendizagem
e reorganização do atendimento escolar. O Secretário cede à
comissão documentos relativos ao projeto e dados
estatísticos inerentes a ele para que os Deputados tomem
conhecimento de suas estratégias fundamentais. Para
concluir, o Secretário sugere à comissão seja realizado um
seminário para se estudar o Projeto Pró-Qualidade. Em
seguida, os Deputados Francisco Ramalho, Gilmar Machado e
Adelmo Carneiro Leão fazem indagações ao Dr. Walfrido dos
Mares Guia acerca da implantação do referido projeto, as
quais são respondidas pelo Secretário, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião e nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece o
comparecimento do Secretário e dos assessores, dos
parlamentares, convoca os membros desta comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993.
Cõssirno Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Gilmar

Machado - Ambróslo Pinto,
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As dez horas e trinta e cinco minutos do dia dezessete de
junho de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Márcio
Miranda e Geraldo Rezende, membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. O Presidente informa que esta
reunião tem por finalidade dar inicio à discussão do tema
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"Os Meninos de Rua, definido na reunião do Fórum Mineiro em
Defesa da Vida e aprovado por esta comissão. A Presidência
registra a presença do Or. Rômulo de Carvalho Ferraz,
Assessor da Coordenadoria da Infância e Juventude; da
Vereadora Maria do Rosário Caiafa Farias, Presidente da
Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; das Sras. Lúcia Cunha Frota, Coordenadora da
Comissão Pastoral dos Direitos Humanos da Arquidiocese de
Belo Horizonte, e Jocélia Maria de Castro Leão Brandão e
Soraya Silva Torres, ambas da Associação dos Familiares e
Amigos das Vitimas da Violência - AFAVI. Ato continuo, o
Presidente lê correspondência enviada pelo jornalista Fábio
Henrique Carvalho Oliva, do Município de Montes Claros, em
que denuncia a violência da Policia Civil feita a um menor
daquela cidade. O Deputado Adelmo Carneiro Leão determina
seja elaborado um requerimento, em nome desta comissão,
solicitando ao Governador do Estado, ao Dr. José Rezende de
Andrade, Secretário de Segurança Pública, e ao Dr. Castellar
Modesto Guimarães Filho, Procurador-Geral da Justiça, a
apuração das denúncias relatadas na carta enviada pelo
jornalista Fábio Henrique Carvalho Oliva, para que sejam
tomadas as providências cabiveis. Na fase de discussão e
votação de proposições de autoria da comissão, o Presidente,
Deputado Adelino Carneiro Leão, apresenta requerimento em que
solicita a vinda do Secretário Municipal de Desenvolvimento
Social, Deputado Célio de Castro, e do Educador de Rua, Sr.
Mauricio Alves Pereira, para a próxima reunião ordinária
desta comissão, a fim de prestarem colaboração nos debates
sobre o tema "Os Meninos de Rua". Em virtude de o
requerimento ser de autoria do Presidente da comissão, este
passa a Presidência ao Deputado Márcio Miranda, Vice-
Presidente, que submete a votação o requerimento, o qual é
aprovado. Reassumindo os trabalhos, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão sugere que se taça uma visita ao Centro
Especializado de Orientação ao Menor - CEOM -, em data a ser
marcada, com a participação dos componentes do Fórum Mineiro
em Defesa da Vida, para fazer um levantamento real das
crianças que ali vivem. A sugestão é acatada pelos
parlamentares e pelos demais participantes. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares e das autoridade presentes,
convoca os Deputados que compõem esta comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lg de julho de 1993.
Adelino Carneiro Leão, Presidente - Geraldo Rezende - José

Braga - Márcio Miranda.
ATA DA 54 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e dois de junho de mil novecentos
e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Antônio Júlio, Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende e Maria
José Haueisen, membros da Comissão de Constituição e
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Justiça; Maria José Haueisen (substituindo ao Deputado
Antônio Fuzatto, por indicação da Liderança do PT), Jose
Renato, Dílzon Meio, Alvaro Antônio, Clêuber Carneiro (este
em substituição ao Deputado Sebastião Costa, por indicação
da Liderança do PFL) e Antônio Júlio (em substituição ao
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do
PMDB, membros da Comissão de Administração Pública; e Alvaro
Antônio (substituindo ao Deputado Célio de Oliveira, por
indicação da Liderança do PRS), José Renato, Olizon Meio,
Wanderley Ávila (substituindo este ao Deputado Baldonedo
Napoleão, por indicação da Liderança do PSDB) e Geraldo
Rezende (substituindo ao Deputado Paulo Pettersen, por
indicação da Liderança do PMDB) membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
pareceres das comissões acima mencionadas sobre os Projetos
de Lei ngs 1.186/92, no lg turno, 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, e 1.420/93, no lg
turno, de autoria do Governador do Estado, que reorganiza o
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -
IPEM-MG-, e dá outras providências. A Presidência esclarece
que, estando o Projeto de Lei ng 1.186/92 em fase de
discussão na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e não havendo quem queira discuti-]o, passa à
fase de votação. Submetido a votação é aprovado o parecer
pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.186/92, com as Emendas
do nQ 1 ao 4, da Comissão de Constituição e Justiça; do nQ 5
ao 13, da Comissão de Administração Pública; e ng 14, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Dando
prosseguimento, a Presidência redistribui o Projeto de Lei
ng 1.420/93 aos Deputados Geraldo Rezende e Wanderley Ávila,
Relatores das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, respectivamente,
tendo em vista a ausência dos Relatores anteriormente
designados. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite
parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria, com a Emenda nQ 1. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado José
Renato. Relator da Comissão de Administração Pública, opina
pela aprovação do projeto, com a Emenda ng 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a
discussão e , votação, é o parecer aprovado. O Deputado
Wanderley Avila conclui seu parecer pela aprovação da
proposição com as Emendas ns 1, da Comissão de constituição
e Justiça, e 2, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Discutido e votado, é aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos Deputados, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Cõssimo Freitas - Sebastião

Costa - Geraldo Rezende - José Renato - Antônio Júlio -
Álvaro Antônio - Emano Batista - Célio de Oliveira.
ATA DA 6% REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e três de junho
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Márcio Miranda e
Antônio Júlio ( substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo,
por indicação da Liderança do PMDB). membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Jorge Hannas. declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência registra a presença
do Dr. Marx Golgher. Vice-Presidente do Conselho Regional de
Medicina e do Sr. Sálvio Nunes, representante do Movimento
em Defesa da Saúde Pública e do Movimento dos Concursados da
Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG. A seguir, o
Presidente passa à 22 parte da Ordem do Dia, com a discussão
e votação de proposição da comissão. O Deputado Márcio
Miranda procede à leitura de requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, em que solicita seja convidado o Provedor da
Santa Casa de Misericórdia, Dr. Celso Mello de Azevedo, para
expor a situação daquela instituição, bem como as atividades
que estão sendo realizadas em conjunto com a Sociedade São
Vicente de Paulo. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. A seguir, o Presidente designa o Deputado Wilson
Pires como coordenador do grupo que irá acompanhar a
elaboração do anteprojeto da FHEMJG. Logo após. o Presidente
passa à discussão e á votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. São discutidas e
votadas as seguintes proposições: com pareceres favoráveis
do Relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão, os Projetos de
Lei ngs 789 e 1.210/92, no 2g turno, 1.361 e 1.364/93, no lg
turno: com pareceres favoráveis do Relator, Deputado José
Leandro, os Projetos de Lei ngs 1.182/92, no 2Q turno, na
forma do vencido no lQ turno, 1.208/92. 1.218, 1.224 e
1.343/93, no 2g turno; 1.239 e 1.268/93, no 2Q turno, na
forma do vencido no 1Q turno; com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Wilson Pires, os Projetos de Lei ngs
1.184/92 e 1.288/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno, 1.221/93, no 2Q turno, com a Emenda nQ 1, 1.220,
1.233, 1.261. 1.274 e 1.341/93, no 2Q turno. 1.226/93, no
l Q turno, com a Emenda nQ 1; com pareceres favoráveis do
Relator, Deputado Jorge Eduardo. os Projetos de Lei ns
1.211/92, 1.263 e 1.289/93, no 2o turno, na forma do vencido
no lg turno, 1.195/92 e 1.244/93, no 2g turno; e 1.373/93,
no lQ turno. Todos os projetos acima mencionados são
aprovados. A Presidência submete a discussão e votação os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 599/91,
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811, 1.037, 1.110, 1.126, 1.129, 1.130, 1.139, 1.143, 1.151,
1.154, 1.156, 1.161, 1.162, 1.165, 1.166 e 1.170/92. São
aprovados os pareceres. O Deputado Jorge Hannas passa a
Presidência ao Deputado Márcio Miranda, para a apreciação do
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng 1.146/92, em
virtude de o projeto ser de sua autoria. O Deputado Márcio
Miranda coloca em discussão e votação o parecer, que é
aprovado. Reassumindo a Presidência, o Deputado Jorge Hannas
agradece a presença dos parlamentares e autoridades
presentes, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1993.
Jorge Eduardo, Presidente - José Leandro - Márcio Miranda -

Wilson Pires.
ATA DA lOg REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia vinte e quatro de junho de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Sebastião Costa
(substituinto este ao Deputado Jaime Martins, por indicação
da Liderança do PFL) e Jorge Eduardo, membros da comissão
supracitada. Presentes, também, os Deputados Antônio Júlio e
Maria Elvira. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ajalmar Silva, 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 Presidência esclarece
que a reunião tem por finalidade ouvir o Dr. Gilman Viana
Rodrigues, Presidente da Federação da Agricultura do Estado
de Minas Gerais - FAEMG -; Sr.Alfeu Silva Mendes, Presidente
da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -
OCEMG -; Or.Paulo Teodoro de Carvalho, Presidente da
Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos - SMEA -, sobre o
Projeto de Lei ng 1,029/92, do Deputado Roberto Amaral, que
dispõe sobre a Política Estadual de Desenvolvimento
Agrícola. A seguir, o Presidente convida-os para tomar
assento à mesa. Ato continuo, a Presidência registra a
presença do Dr. Carlos Eugênio Thibau, Presidente da Fe-
deração da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil -
FAEAB. Logo após, o Presidente passa a palavra ao Or.
Gilman, que tece considerações sobre o assunto e fala sobre
a importância de Minas no papel de Estado agrícola.
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra à Deputada Maria
Elvira, que propõe uma ação conjunta da FAEMG e do
Legislativo, no sentido de fazer voltar o Programa Nacional
do Leite. O Presidente passa a palavra ao Sr. Alfeu Silva
Mendes, que tece considerações sobre o papel das
cooperativas de Minas. Logo após, o Or.Paulo Teodoro faz
explanação sobre o conteúdo do projeto que contempla a
política agrícola e sugere a inclusão do SMEA no conselho
que deverá ser criado. O assunto foi amplamente debatido
pelos convidados e parlamentares presentes. A Presidência
solicita aos expositores que encaminhem á comissão, por es-
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crito, subsídios para complementar a elaboração do parecer
sobre o Projeto de Lei ng 1.029/92, para que a futura lei
possa ser aplicável e capaz de solucionar os problemas da
agropecuàrla mineira. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos convidados e
parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, lQ de julho de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Jorge Eduardo - Jorge Hannas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÔES

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 954/92

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O Projeto de Lei flQ 954/92, do Deputado Simão Pedro Toledo,
objetiva estabelecer normas para o abate de animais
destinados ao consumo e dá outras providências.
Após publicação, a matéria foi distribuída, nos termos
regimentais, ás Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Preliminarmente, a Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela
legalidade do projeto, com a Emenda ng 1.
Agora, vem a matéria a esta comissão para receber parecer

de mérito.
Fundamentação

A proposição em tela visa a tornar obrigatório, em todos os
matadouros, matadouros-frigoríficos e abatedouros
estabelecidos no Estado de Minas Gerais o emprego de métodos
científicos e modernos de insensibilização antes da sangria
por instrumentos de percussão mecânica, por processamento
químico, por choque elétrico ou por outros métodos que
impeçam o abate cruel de animais destinados ao consumo.
A sangria é um procedimento utilizado secularmente com a
finalidade de preservar a qualidade da carne de qualquer
espécie animal, pois retarda a proliferação de
microorganismos que causam o apodrecimento desse produto.
Entretanto, a legislação da maioria dos países - e a
brasileira segue essa orientação - obriga que os animais
sejam insensibilizados previamente ao sangramento, de forma
que estejam inconscientes ou atordoados por ocasião dessa
operação, que se processará de forma mais eficiente.
Assim, o projeto sob comento visa a proibir,
explicitamente, em seu art. lo, o emprego da marreta e da
choupa no atordoamento dos animais de abate. Além disso,
estipula outras normas e outros procedimentos a serem
observados pelos matadouros e abatedouros, os quais visam á
proteção dos animais contra abusos e maus-tratos Essas nor-
mas, porém, já são objeto de legislação federal especifica.
Deve-se ressaltar, na oportunidade, que os matadouros que
exportam carne para os Estados Unidos da América e para os
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países da Comunidade Européia, por exigência de tratados
internacionais, empregam métodos modernos de
Insensibilização, especialmente os que envolvem instrumentos
de percussão mecânica (pistolas automáticas), uma vez que a
legislação daqueles países não admite a importação de carnes
de animais abatidos cruelmente. A fiscalização desses mata-
douros, bem como dos que fazem comércio interestadual, está
a cargo do Serviço de Inspeção Federal, conforme dispõe a
Lei ng 7.889, de 23/11/89.
Segundo essa mesma lei, os estabelecimentos que fazem
comércio intermunicipal deverão ser inspecionados pelas
Secretarias de Agricultura dos Estados, ao passo que as
Secretarias ou departamentos de agricultura municipais são
responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos que
fazem apenas comércio municipal.
Embora bastante louvável a iniciativa da proposição em
foco, entendemos ser inoportuna a sua implantação no
momento, uma vez que o Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA-, órgão responsável pela fiscalização e pela inspeção
sanitária no Estado, encontra-se em fase de estruturação.
Segundo informações de técnicos ligados àquela instituição,

o grande problema do abastecimento de carne em Minas Gerais
é o abate clandestino. Esse procedimento, que atinge cerca
de 80% do gado abatido em algumas regiões do Estado, além de
provocar enorme evasão de divisas, relativas a impostos não
arrecadados, traz sérios riscos de contaminação da população
por doenças transmissíveis pela carne, especialmente a
bovina e a suma.
Assim, a discussão sobre métodos de insensibilização dos
animais antes do abate torna-se uma questão de importância
menor, diante da constatação de que o poder público não
consegue cumprir a determinação legal de fiscalizar e
inspecionar adequadamente a própria operação com um todo.
Torna-se premente, portanto, que algumas medidas sejam

adotadas para coibir a prática do abate clandestino em nosso
Estado. A implantação de abatedouros municipais, a revisão
da carga tributária que incide sobre essa operação,
considerada excessiva e estimulante da clandestinidade, e o
apoio à estruturação do IMA, para que este cumpra,
efetivamente, o papel para o qual foi criado são
providências que não podem ser adiadas. Dessa forma,
estaremos contribuindo decisivamente para que esse mal seja
banido do território mineiro.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei
no 954/92, no lg turno.
Sala das Comissões, lQ de julho de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Jorge Eduardo, Relator - Jorge

Hannas.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.108/92
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
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o Projeto de Lei flQ 1108/92, do Deputado Hely Tarquinio,
dispõe sobre os programas de construção e reforma de
unidades habitacionais populares em zona rural e dá outras
providências.
Após publicada, a proposição foi distribuída, nos termos
regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Preliminarmente, a Comissão de Justiça opinou
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto. Agora, esta comissão deve se
manifestar quanto ao seu mérito.

Fundamentação
A proposição em exame, do Deputado Hely Tarquinio, é
extremamente louvável. Ela versa sobre um assunto bastante
grave e que, via de regra, é relegado ao esquecimento na
eleição das prioridades governamentais. Trata-se da
habitação popular em zonas rurais, especialmente dos
programas financiados pelo poder público para esse fim.
Ao se voltar para esse problema, o projeto em questão segue
a linha da Constituição mineira, que prevê o
estabelecimento, pelo Estado, de condições necessárias para
a fixação do homem no campo e para a promoção de seu bem-
estar.
A construção de moradias na zona rural, obedecendo às

condições ora propostas, em particular aquelas que vinculam
a política habitacional ao planejamento municipal e ás
medidas de saneamento básico, contribuirá, sem dúvida, para
a redução da migração do campo para as cidades.
Na oportunidade, deve-se salientar que o assunto em tela
foi uma das principais preocupações do seminário legislativo
sobre políticas agrícola e agrária - o Minas Terra -,
promovido por esta Casa no ano passado. No seu documento
final, aquele fórum privilegiado, do qual participaram cerca
de 500 pessoas, de 22 entidades representativas do setor
rural, considerou prioritária a promoção de programas de
habitação e reforma de moradias para os trabalhadores e os
pequenos produtores rurais.
Com o intuito de estender os benefícios concedidos no art.
SQ da proposição aos pequenos produtores rurais, que
geralmente exploram suas propriedades com mão-de--obra
familiar, e que são maioria em nosso Estado, propomos a
Emenda no 1.
Apresentamos, também, a Emenda 

no 2, suprimindo o art. 6g
do projeto de lei em estudo. Tal medida torna-se necessária
para atender ao disposto na Emenda ng 3 á Constituição
Federal, publicada no "Diário Oficial" da União em 18/3/93,
que modificou o § 5g do art. 150 da Carta Magna. Segundo
essa emenda constitucional, o benefício que se pretende
conceder no artigo a ser suprimido deve ser regulamentado
por lei estadual especifica, que trate exclusivamente da ma-
téria.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.108/92, no lg turno, com as Emendas nQs 1 e 2, a
seguir apresentadas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao 'caput" do art. 5g a seguinte redação:
'Art. Sg - São concedidos incentivos especiais pelo poder

público:
- ao proprietário rural que construir, reformar ou

melhorar as habitações destinadas à moradia de seus
empregados ou parceiros:
II - ao pequeno produtor rural, assim definido em lei, que

construir, reformar ou melhorar as habitações destinadas à
sua moradia.

EMENDA NQ 2
Suprima-se o art. 6.
Sala das Reuniões, lg de julho de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Jorge Hannas, Relator - Jorge

Eduardo.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.419193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
o projeto de lei epigrafado, de autoria do Governador do
Estado, tem como objetivo alterar o percentual da bolsa de
estudo concedida a aspirantes em curso da Academia de
Policia Civil de Minas Gerais.
Publicada em 26/5/93, veio a proposição a esta comissão
para ser apreciada preliminarmente quanto aos aspectos da
constitucionalidade, da legalidade e da juridicidade da
matéria, nos termos do art. 195, c/c O art. 193, V. 'a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 66, rrI, 'f', da Constituição Estadual dispõe
textualmente:
'Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

rir - do Governador do Estado:
a) .......................................................
f) a organização 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.)
Mais adiante, a mesma Carta mineira, no campo das
atribuições do Governador do Estado, dispõe:
"Art. go - Compete privativamente ao Governador do Estado:

XIV :''à;; na formada lei, sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo".
Com efeito, o assunto em tela enquadra-se perfeitamente no
rol das atribuições privativas do Governador, conforme se
depreende da interpretação dos dispositivos constitucionais
retromencionados, inexistindo óbices que comprometam a
normal tramitação da matéria nesta Casa.
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Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
1.419/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, lo de junho de 1993.
Francisco Ramalho. Presidente - Célio de Oliveira, Relator
- Antônio Júlio - Gilmar Machado - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.419/93

Comissão de Defesa Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Governador do
Estado, tem como objetivo alterar o percentual da bolsa de
estudo concedida a aspirantes em curso da Academia de
Policia Civil de Minas Gerais.
Publicada em 26/5/93, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
preliminar pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da proposição.
Agora, para atender ao disposto no art. 195, c/c O art.
103, VII, 'd', do Regimento Interno, vem a matéria a esta
comissão para receber parecer de mérito.

Fundamentação
A proposição em tela procura elidir uma distorção até então

detectada nos critérios de concessão de bolsa de estudo para
cursos promovidos pela Academia de Policia Civil de Minas
Gerais.
Para ingressar nos cursos preparatórios daquela entidade,

os aspirantes à carreira da Policia Civil, pelos atuais
critérios, recebem uma bolsa de estudo cuja remuneração é
bastante insignificante diante de suas necessidades diárias.
Pelas novas regras, conforme se propõe, apesar da redução
numérica do percentual, os aspirantes em curso na Academia
de Policia Civil farão jus a um valor mais elevado, já que o
percentual incidirá sobre a remuneração atribuída à classe
inicial da série de classes para a qual o aprovado em
concurso se tenha candidatado.
Outra questão que aflige o Poder Executivo, no âmbito de

sua esfera de atuação, diz respeito às pendências relativas
ao processo de liquidação da PROBAN - Processamento Bancário
de Minas Gerais S.A.
Para que o processo de liquidação supracitado tenha o seu
trãmite normal, de acordo com as orientações do Tribunal de
Contas do Estado, torna-se imperioso sejam tomadas algumas
providências relacionadas à alienação de imóveis
pertencentes à entidade.
Com efeito, para que tais providências sejam efetivadas em
perfeita sintonia com as regras constitucionais e legais
vigentes, apresentamos, na conclusão do nosso parecer, a
Emenda nQ 1, cujo objetivo é dotar a PROBAN de um
instrumento legal capaz de eliminar quaisquer entraves de
natureza jurídica quando da alienação dos referidos imóveis.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1Q
turno, do Projeto de Lei ng 1.419/93, acrescido da Emenda ng
1, transcrita a seguir.

EMENDA NQ
Acrescente-se onde convier;
"Art..... - Fica a PROBAN - Processamento Bancário de

Minas Gerais S.A. autorizada a alienar, mediante licitação,
os seguintes imóveis;

- imóvel localizado na Galeria Azarias Vilella, ng 30, 4g
andar do Edifício Galeria Solar, Centro, Juiz de Fora,
conforme escritura de compra e venda lavrada no Cartório do
SQ Oficio de Notas do Município de Juiz de Fora, no livro
154, fls. 21, registrado no Cartório do 2Q Oficio de
Registros de Imóveis, livro ng 2, sob a matricula nQ 9.112 e
9.113, no ano de 1981;
II - imóvel localizado na Alameda do Café, nQ 242, Jardim

Andere, andar térreo e subsolo, na cidade de Varginha.
conforme escritura de compra e venda lavrada no Cartório do
Ig Oficio do Município de Varginha, no livro flQ 165, fls.
121, na data de 17 de dezembro de 1981;
III - imóvel localizado na Rua Prata, ng 479, Bairro

Aparecida, na cidade de Uberlândia, conforme escritura de
compra e venda lavrada no Cartório do 3g Oficio de Notas do
Município de Uberlândia, no livro ng 488, fls. 45,
registrado no Cartório do lg Oficio de Registros de Imóveis,
livro ng 2, sob a matricula ng 26.310;
IV - imóvel constituído por parte do edifício localizado na

Av. Afonso Pena, ng 3.892, no Bairro Mangabeiras, na cidade
de Belo Horizonte, conforme escritura de compra e venda
lavrada no Cartório do 3Q Oficio de Notas do Município de
Belo Horizonte, no livro ng 366-B. fls. 1 a 3, em 12 de
outubro de 1979.".
Sala das Comissões, lQ de julho de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Bernardo Rubinger, Relator

- Antônio Júlio.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epigrafe tem por objetivo alterar o percentual da bolsa de
estudo concedida a aspirante em.curso da Academia de Policia
Civil de Minas Gerais.
Publicado em 26/5/93, foi o projeto enviado à Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria.
Enviado à Comissão de Defesa Social o projeto foi

aprovado, acrescido da Emenda ng 1.
Nos termos regimentais, vem o projeto, agora, a esta

comissão para receber parecer.
Fundamentação

O projeto em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário para a sua aprovação, excetuando-se
apenas um ponto onde se faz mister uma alteração, razão por
que apresentamos a Emenda ng 2, que transcrevemos no final
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deste parecer, destinada a indicar os recursos para cobrir
as despesas de execução da futura lei.
A medida está de acordo com a legislação vigente, merecendo
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.419, com a Emenda ng 1, apresentada pela Comissão de
Defesa Social, e a Emenda de nQ 2, a seguir transcrita.

EMENDA Ng 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .--. - As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão por conta dos créditos orçamentários consignados à
Secretaria de Estado da Segurança Pública»".
Sala das Comissões, lg de julho de 1903.
Francisco Ramalho, Presidente - Baldonedo Napoleão, Relator
- Célio de Oliveira - Bernardo Rubinger - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO NO 1.482/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução ng
1.482/93 dispõe sobre a política remuneratória do pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências.
Aprovado no lQ turno, com as Emendas do nQ 1 ao 4, da
própria Mesa, o projeto vem novamente a este colegiado a fim
de receber parecer para o 2g turno, do Qual será parte
integrante a redação do vencido no IQ turno.

Fundamentação
No exercício de sua competência privativa, a Mesa

apresentou o projeto de resolução em tela, que atende às
prescrições constitucionais e regimentais atinentes à
espécie.
Em relação ao mérito, a proposição é conveniente e

oportuna, uma vez que institui a política remuneratõria a
ser adotada na Secretaria da Assembléia, em consonância com
os princípios da política de reajustamento dos símbolos e
níveis de vencimentos e dos proventos do pessoal civil e
militar do Poder Executivo Estadual.
A adoção do critério de reajuste automático quadrimestral,
com antecipação bimestral, observada a variação nominal da
receita liquida do Estado, assegura, de forma sistemática, a
atualização da remuneração do servidor.
As emendas apresentadas e aprovadas no 1Q turno
introduziram no projeto as disposições necessárias ao ajuste
da curva salarial na Secretaria da Assembléia, em face da
política remuneratõria a ser implantada.

Conclusão
Ante o exposto, nosso parecer é pela aprovação, no 2Q
turno, do Projeto de Resolução nQ 1.482/93, na forma do
vencido no lg turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, lg de julho de
1993.
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José Ferraz, Presidente - José Militão, Relator - Elmiro
Nascimento - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Rêrnolo
Aloise.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.462193

Dispõe sobre a política remuneratôria do pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova
Art. lg - A política remuneratória do pessoal da Secretaria

da Assembléia Legislativa tem por princípios:
- a observância do escalonamento vertical previsto no

art. lo da Resolução ng 5.090, de 17 de dezembro de 1990,
modificado pelo art. sg da Resolução ng 5.111, de 19 de
dezembro de 1991, e pelo art. 8g desta resolução;
II - a observância da isonomia de vencimentos prevista no

art. 32 da Constituição do Estado e do disposto no § 4g do
art. 36 da mesma Constituição;
III - a limitação de vantagens concedidas a títulos de

gratificação, sem prejuízo da remuneração percebida;
IV - o sistema de carreira previsto na Resolução ng 5.086,

de 31 de agosto de 1990, com as alterações posteriores;
V - a compatibilização da remuneração do servidor da
Secretaria da Assembléia com os padrões médios de
retribuição salarial da iniciativa privada;
vr - a observância da variação da receita estadual
Art. 2 - A partir de lg de setembro de 1993, os
vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria da
Assembléia serão reajustados quadrimestralmente, com
antecipações bimestrais, com base na variação nominal da
receita líquida do Estado, observados os índices, as datas
de vigência e os critérios fixados nesta resolução.
Art. 3g - Entende-se como receita liquida do Estado, para

os fins desta resolução, as seguintes parcelas:
- cota-parte estadual do ICMS, excluídos os valores

recebidos a titulo de dívida ativa;
II - cota-parte estadual do Fundo de Exportação;
III - cota estadual do Fundo de Participação 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 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.
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 apurada nos dois meses anteriores, a saber:
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- 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.
Art. e - Os índices concedidos como antecipação bimestral
serão deduzidos dos reajustes quadrimestrais previstos no
art. 4Q.
Parágrafo único - No reajuste quadrimestral previsto para
lg de setembro de 1993, nos termos do art. 2g, será deduzido
o índice de reajuste geral concedido no mês de julho de
1993-
Art. 7Q - Fica a Mesa da Assembléia autorizada a promover,

mediante deliberação, as antecipações bimestrais e a
aplicação do índice percentual geral do reajuste
quadrimestral, nos termos desta resolução.
Art. 8Q - O escalonamento vertical da Tabela de Vencimentos
do Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa é o
constante nos Anexos 1 e II desta resolução, mantido o
índice básico fixado pelo art. lg da Resolução ng 5.132, de
31 de maio de 1993.
Art. 9g - Aplicar-se-ão, quando for o caso, as normas da
política remuneratória do Poder Executivo na execução desta
resolução.
Art. 10 - Tendo em vista o que dispõe o parágrafo único do

art. 3Q da Resolução nQ 5.086, de 31 de agosto de 1990, e a
previsão de áreas de atividades constantes no Anexo VII, com
as modificações posteriores, daquela resolução, a Mesa da
Assembléia agrupará as unidades administrativas do 3Q grau
da Secretaria da Assembléia nas seguintes áreas de suporte
técnico e processual, logístico-operacional e de pla-
nejamento e desenvolvimento institucional, ressalvadas a
unidade a que se refere o 2g do art. 62 da Constituição
do Estado e aquela criada pela Resolução no 5.116, de 10 de
julho de 1992.
Art. li - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as vigências nela indicadas,
ressalvado o disposto no art. 8g, cujos efeitos retroagem a
l Q de maio de 1993.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 6/7/93J

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR No 26/93
Comissão de Redação

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o Projeto de
Lei Complementar flQ 26/93, que dispõe sobre a aplicação da
Lei Complementar ng 27, de 18/1/93, na Assembléia
Legislativa, 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 enviado para sanção.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 26193
Faz a adequação de dispositivos da Lei Complementar nQ 27.
de 18 de janeiro de 1993, para efeito de fundos de
administração da Assembléia Legislativa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Aplicam-se aos fundos da administração da

Assembléia Legislativa as normas gerais da Lei Complementar
nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, ressalvadas as disposições
desta lei.
Art 2 - Competirá á Mesa da Assembléia Legislativa a
gestão dos fundos instituídos no âmbito do Poder
Legislativo, com auxílio de órgãos co-gestores indicados na
lei de que trata o artigo seguinte.
Art. S - A lei de criação de fundo deverá estabelecer:

- os seus objetivos e a especificação dos beneficiários;
II - a origem dos recursos que o compõem;
rir - as normas e condições gerais de funcionamento;
rv - o prazo de duração;
V - a remuneração máxima por serviços prestados por agente
financeiro;
VI - a especificação das contrapartidas a serem exigidas

dos beneficiários;
VII - as condições de concessão dos financiamentos ou
benefícios;
Viu - o agente financeiro;
IX - o grupo coordenador.
Parágrafo único - O grupo coordenador de cada fundo será

presidido por um membro da Mesa da Assembléia Legislativa,
por esta anualmente designado, vedada a recondução, e
integrado, no mínimo, pelo Diretor do órgão de planejamento
da Assembléia Legislativa e por um representante da
diretoria do fundo.
Art. 4Q - A lei que criar o fundo instituirá norma
específica para sua fiscalização por órgão da Assembléia
Legislativa.
Art. S - A Mesa da Assembléia Legislativa proporá, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação
desta lei, projeto de lei que adaptará os fundos existentes
ás normas desta lei e ás da Lei Complementar nQ 27. de 18 de
janeiro de 1993.
Parágrafo único - Até a promulgação da lei a que se refere

o 'ca put" deste artigo, os fundos existentes no âmbito do
Poder Legislativo se regerão pelos respectivos regulamentos.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, lQ de julho de 1993.
Roberto Amaral Presidente - João Batista, Relator -

Sal donedo Napoleão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 728/92
Comissão de Redação

o Projeto de Lei nQ 728/92, do Deputado Jorge Hannas, que
torna obrigatória a inclusão de eletroencefalograma e de
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eletrocardiograma no exame de saúde exigido para expedição
ou revalidação da Carteira Nacional de Habilitação de
motoristas profissionais que especifica foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lg turno, com a Emenda ng 1.
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 728192
Torna obrigatória a inclusão de eletroencefalograma e de

eletrocardiograma no exame de saúde exigido para expedição
ou revalidação da Carteira Nacional de Habilitação dos
motoristas profissionais que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Sem prejuízo do disposto na legislação federal, o
exame de saúde exigido para a expedição ou revalidação da
Carteira Nacional de Habilitação de motoristas profissionais
de táxi, de transporte coletivo ou de transporte de carga
incluirá a realização de eletroencefalograma e de
eletrocardiograma.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, lg de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Ealdonedo Napoleão - João Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.148/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.148/92, de autoria do Deputado João
Batista, que declara de utilidade pública a Fundação de
Apoio à Pesquisa Agropecuária do Triângulo e Alto Paranaiba
- FUNAP -, com sede no Município de Uberaba, 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,
nessa forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NO 1.148/92
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio à Pesquisa
Agropecuária do Triângulo e Alto Paranaiba - FUNAP -, com
sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - 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. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Braga, Relator -

Wanderley Ávila.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.150/92
Comissão de Redação
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0 Projeto de Lei ng 1.150/92, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a reversão de imóvel que menciona a
Luiz Pereira Lima, 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 1.150/92
Autoriza o Poder Executivo a fazer a reversão de imóvel que

menciona a Luiz Pereira Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a
reversão a Luiz Pereira Lima de um imóvel de propriedade do
Estado, com área de 270m2 (duzentos e setenta metros
quadrados), e respectiva benfeitoria, parte remanescente do
lote 11 (onze), do quarteirão 50 (cinqüenta), da ex-Colônia
Carlos Prates, situado na Rua Santa Quitéria, nQ 397, em
Belo Horizonte, havido por desapropriação.
Art. 2Q - A reversão far-se-á mediante devolução, pelo
beneficiário, do valor por ele recebido na desapropriação,
proporcional ao terreno e à benfeitoria remanescentes e com
correção monetária.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, lg de julho de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Baldonedo Napoleão. Relator -

João Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE

RESOLUÇAO NQ 1.482193'
Comissão de Redação

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução ng
1.482/93, que dispõe sobre a política remuneratôria do
pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa 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 promulgado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.482/93
Dispõe sobre a política remuneratórla do pessoal da

Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lQ - A Política remuneratõria do pessoal da Secretaria

da Assembléia Legislativa tem por principio:
- a observância do escalonamento vertical previsto no

art. lg da Resolução ng 5.090, de 17 de dezembro de 1990,
modificado pelo art. 5g da Resolução ng 5.111, de 19 de
dezembro de 1991, e pelo art. 8Q desta resolução;
II - a observância da isonomia de vencimentos prevista no

art. 32 da Constituição do Estado e do disposto no 4g do
art. 36 da mesma Constituição;
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III - a limitação de vantagens concedidas a titulo de
gratificação, sem prejuízo da remuneração percebida;
IV - o sistema de carreira previsto na Resolução nQ 5.086,

de 31 de agosto de 1990, com as alterações posteriores;
V - a compatibilização da remuneração do servidor da
Secretaria da Assembléia com os padrões médios de
retribuição salarial da iniciativa privada;
VI - a observância da variação da receita estadual.
Art. 2 - A partir de lQ de setembro de 1993, os
vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria da
Assembléia serão reajustados quadrimestralmente, com
antecipações bimestrais, com base na variação nominal da
receita liquida do Estado, observados os índices, as datas
de vigência e os critérios fixados nesta resolução.
Art. 3 - Entende-se como receita liquida do Estado, para

os fins desta resolução, as seguintes parcelas:
- cota-parte estadual do ICMS, excluídos os valores

recebidos a titulo de divida ativa;
II - cota-parte estadual do Fundo de Exportação;
III - cota estadual do Fundo de Participação dos Estados -

FPE.
Art. 4g Os reajustes quadrimestrais ocorrerão no dia lQ dos
meses de janeiro, maio e setembro de cada ano, com base em
100% (cem por cento) da variação nominal da receita liquida
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-
Art. 5Q - As antecipações bimestrais ocorrerão no dia l
dos meses de março, julho e novembro de cada ano, com base
em 60% (sessenta por cento) da variação nominal da receita
liquida 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.
Art. 6 - Os índices concedidos como antecipação bimestral
serão deduzidos dos reajustes quadrimestrais previstos no
art. 4Q.
Parágrafo único - No reajuste quadrimestral previsto para
lQ de setembro de 1993, nos termos do art. 2, será deduzido
o índice de reajuste geral concedido no mês de julho de
1993.
Art. 7Q - Fica a Mesa da Assembléia autorizada a promover,
mediante deliberação, as antecipações bimestrais e a
aplicação do índice percentual geral do reajuste
quadrimestral, nos termos desta resolução.
Art. 8 - O escalonamento vertical da tabela de vencimentos
do Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa é o
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constante nos Anexos 1 e II desta resolução, mantido o
índice básico fixado pelo art. lQ da Resolução ng 5132, de
31 de maio de 1993.
Art. 9g - Aplicar-se-ão, quando for o caso, as normas da
política remuneratõria do Poder Executivo na execução desta
resolução.
Art. 10 - Tendo em vista o que dispõe o parágrafo único do

art. 3g da Resolução nQ 5.086. de 31 de agosto de 1990. e a
previsão de áreas de atividades constantes no Anexo VII, com
as modificações posteriores, daquela resolução, a Mesa da
Assembléia agrupará as unidades administrativas do 3Q grau
da Secretaria da Assembléia nas seguintes áreas de suporte
técnico e processual, logistico-operacional e de pla-
nejamento e desenvolvimento institucional, ressalvadas a
unidade a que se refere o 2g do art. 62 da Constituição do
Estado e aquela criada pela Resolução ng 5.116, de 10 de
julho de 1992.
Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as vigências nela indicadas,
ressalvado o disposto no art. 8, cujos efeitos retroagem a
1Q de maio de 1993.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, lo de julho de 1993.
Roberto Amaral. Presidente - Francisco Ramalho, Relator -

Geraldo Santanna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NO 1.482/93
Comissão de Redação

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução ng
1.482/93, que dispõe sobre a política remuneratõria do
pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa 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 redação

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 1.482/93
Dispõe sobre a política remuneratõria do pessoal da

Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1Q - A política remuneratõria do pessoal da Secretaria

da Assembléia Legislativa tem por principio:
- a observãncia do escalonamento vertical previsto no

art. lg da Resolução nQ 5.090, de 17 de dezembro de 1990,
modificado pelo art. Sg da Resolução no 5.111, de 19 de
dezembro de 1991, e pelo art. 8g desta resolução;
II a observância da isonomia de vencimentos prevista no

art. 32 da Constituição do Estado e do disposto no 4Q do
art. 36 da mesma Constituição;
III - a limitação de vantagens concedidas a titulo de

gratificação, sem prejuízo da remuneração percebida;
IV - o sistema de carreira previsto na Resolução nQ 5.086,

de 31 de agosto de 1990, com as alterações posteriores;
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V - a compatibilização da remuneração do servidor da
Secretaria da Assembléia com os padrões nédios de
retribuição salarial da iniciativa privada;
VI - a observância da variação da receita estadual.
Art. 2g - A partir de lg de setembro de 1993, os
vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria da
Assembléia serão reajustados quadrimestralmente, com
antecipações bimestrais, com base na variação nominal da
receita líquida do Estado, observados os indices, as datas
de vigência e os critérios fixados nesta resolução.
Art. 3 - Entende-se como receita líquida do Estado, para

os fins desta resolução, as seguintes parcelas:
- cota-parte estadual do ICMS, excluídos os valores

recebidos a titulo de divida ativa;
II - cota-parte estadual do Fundo de Exportação;
III - cota estadual do Fundo de Participação dos Estados -

FPE -
Art. 4g Os reajustes quadrimestrais ocorrerão no dia lQ dos

meses de janeiro, maio e setembro de cada ano, com base em
100% (cem por cento) da variação nominal da receita liquida
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 a gosto, para o reajuste

de setembro.
Art. 5g - As antecipações bimestrais ocorrerão no dia lQ
dos meses de março, julho e novembro de cada ano, com base
em 60% (sessenta por cento) da variação nominal da receita
liquida 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.
Art. 6Q - Os índices concedidos como antecipação bimestral
serão deduzidos dos reajustes quadrimestrais previstos no
art. 4g.
Parágrafo único - No reajuste quadrimestral previsto para
lg de setembro de 1993, nos termos do art. 2g, será deduzido
o índice de reajuste geral concedido no mês de julho de
1993-
Art. 7g - Fica a Mesa da Assembléia autorizada a promover,
mediante deliberação, as antecipações bimestrais e a
aplicação do índice percentual geral do reajuste
quadrimestral, nos termos desta resolução.
Art. Bo - O escalonamento vertical da tabela de vencimentos
do Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa é o
constante nos Anexos 1 e II desta resolução, mantido o
índice básico fixado pelo art. lg da Resolução ng 5.132. de
31 de maio de 1993.
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Art. 9Q - Aplicar-se-ão, quando for o caso, as normas da
política remuneratõria do Poder Executivo na execução desta
resolução.
Art. 10 - Tendo em vista o que dispõe o parágrafo único do
art. 3g da Resolução ng 5.086. de 31 de agosto de 1990, e a
previsão de áreas de atividades constantes no Anexo VII, com
as modificações posteriores, daquela resolução, a Mesa da
Assembléia agrupará as unidades administrativas do 3g grau
da Secretaria da Assembléia nas seguintes áreas de suporte
técnico e processual, logistico-operacional e de pla-
nejamento e desenvolvimento institucional, ressalvadas a
unidade a que se refere o 2g do art. 62 da Constituição do
Estado e aquela criada pela Resolução nQ 5.116, de 10 de
julho de 1992.
Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as vigências nela indicadas,
ressalvado o disposto no art. BQ, cujos efeitos retroagem a
l Q de maio de 1993.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, ip de julho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho, Relator -

Geraldo Santanna.
( - Os anexos a que se refere o Parecer de Redação Final

do Projeto de Resolução ng 1.482/93 são os constantes no
parecer para o 2Q turno do mesmo projeto publicado nesta
edição.)

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NO 4.277/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Deputado José Militão, por meio do requerimento em
epigrafe, pleiteia seja encaminhada ao Secretário da
Fazenda solicitação no sentido de que submeta ao Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - proposta de se
reduzir a base de cálculo do ICMS nas saídas internas das
mercadorias que relaciona, de modo que o imposto seja
recolhido no percentual de 18% (dezoito por cento).
Cumpridas as formalidades regimentais, foi a matéria

encaminhada a esta comissão para receber parecer.
Fundamentação

A redução de base de cálculo pretendida se Insere na
competência do CONFAZ, devendo ser processada por meio da
celebração de convênio interestadual, com adesão unânime dos
Secretários de Estado da Fazenda, como dispõem a allnea "g"
do inciso XII do art. 155 da Constituição Federal, o art. lg
da Lei Complementar no 24, de 7/1/75, e o art. lg da Emenda
à Constituição nQ 3, de 18/3/93.
Os cosméticos e demais produtos de toucador, atualmente.
recolhem 25% (vinte e cinco por cento), a aliquota máxima
aplicável no Estado de Minas Gerais. A simples redução da
base de cálculo, em percentual a ser estabelecido pelo
CONFAZ de forma a resultar numa incidência real de 18%
(dezoito por cento), não trará, a nosso ver, maiores
repercussões no montante global da arrecadação de ICMS do
Estado. Além disso, trará alivio para o setor de estética,
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evitando que muitos salões de beleza e de cabeleireiros
fechem suas portas, gerando mais desemprego, porquanto o
setor se encontra asfixiado pela pesada carga tributária, já
que adquire produtos em outros Estados com uma aliquota
embutida de 12% (doze por cento) e é obrigado a arcar com
mais 25% (vinte e cinco por cento) de ICMS cobrado nas
operações internas no Estado de Minas Gerais.
Por outro lado, como o objeto do requerimento se encontra

descrito na justificação e não no corpo da proposição, faz-
se necessária a apresentação de substitutivo à matéria, a
fim de adequá-la à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Requerimento nQ 4.277/93, na forma do Substitutivo flQ 1, que
a seguir apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nç 1 AO REQUERIMENTO NQ 4.277/93
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Lêgislat iva do Estado de

Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , na forma
regimental, seja encaminhada solicitação ao Secretário da
Fazenda para que submeta ao Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ - proposta de redução da base de cálculo
do ICMS, de forma a resultar numa alíquota real de 18%. nas
saídas internas das seguintes mercadorias e produtos:
produtos para cabelo: alisadores, neutralizantes, tinturas,
oxidantes, descolorantes, condicionadores, banho de frutas,
cremes, xampus, máscaras, modeladores de penteado (gel ou
"mousse"), laquês, fixadores, permanentes, "sprays", lápis
hemostáticos e óleos vegetais (amêndoa. jaborandi. uva,
etc.); produtos para o corpo: gel redutor, bronzeadores,
cera para depilação, hidratantes e loções para o corpo;
produtos para o rosto: "blush", cremes, sombra para, os
olhos, rímel, batons, "pancakes", pó-de-arroz, máscara para
cilios, bases, lápis para as sobrancelhas, loções,
hidratantes, leite de limpeza, máscaras, produtos especiais
para espinhas, cilios postiços e cola para cílios.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Relator.
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Belo Horizonte, quarta-feira. 7 de julho de 1993

ATAS

ATA DA 405a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE JULHO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 4 Fase:
Atas - Correspondência: Oficio nQ 23/93, do Presidente do
Tribunal de Justiça - Ofícios diversos e telegramas -
Apresentação de Proposições: Requerimentos dos Deputados
Ánderson Adauto (2) e Maria Elvira (3) - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Wilson Pires, Roberto Amaral,
Tarcísio Henriques, Mauri Torres (2) e Roberto Luiz Soares;
das Comissões de Fiscalização Financeira, de Saúde e Ação
Social e de Agropecuária; da Comissão Especial para Rever,
nos Termos do Art. 7g do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, a Doação. Venda e Concessão de Terra Pública
com Área Superior a 250ha, Realizadas de lg/1/62 até a Data
da Promulgação da Constituição Estadual; da Comissão
Especial para verificar "in loco" a situação dos empregados
da Industrial Malvina S.A., em Bocaiúva, e da Usina
Ariadnõpolis, Açúcar e Alcool. em Campo do Meio: e da
Comissão Parlamentar de Inquérito para Apurar, no Prazo de
120 Dias, o Envolvimento de Policiais Civis Lotados na 8a
Delegacia Regional de Policia de Montes Claros em Possíveis
Irregularidades Denunciadas pelo Representante do Ministério
Público no Município - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Anderson Adauto - Za Fase: Leitura e comunicações
apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 201h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêrnolo Aloise - Elmo Braz -
Amilcar Padovani Agostinho Patrus - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Côssino Freitas - Edward Abreu - Ermano Batista - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - João Batista - João Marques -
Jorge Eduardo - José Braga - José Laviola - José Leandro -
Marcos Helénlo - Maria Olivia - Milton Salles - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Tarcísio
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 à leitura das
atas das duas reuniões anteriores.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Atas
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- O Deputado Clêuber Carneiro, 2o-Secretário "ad hoc",
procede á leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, lQ-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFICIOS

NQ 23/93, do Desembargador José Norberto Vaz de Mello,
Presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando cópia de
acórdão proferido por aquela Corte com relação ao Mandado de
Segurança nQ 475/12.465-1, impetrado pelo Sr. Silvério
Cartafina Filho.
Do Sr. Flávio Palmier da Veiga, Deputado Federal,

comunicando a instalação, na Câmara dos Deputados, de CPI
para investigar a situação do sistema penitenciário
brasileiro. (- A Comissão de Defesa Social.)
Do Sr. Humberto Agrícola Sarbi, Chefe da Procuradoria da
República em Minas Gerais, encaminhando informações
relativas às conclusões da CPI instaurada por esta Casa para
apurar o envolvimento de policiais ligados à 5a Delegacia
Regional de Policia de Governador Valadares: uma vez que os
delitos praticados não exorbitam da competência da Justiça
Comum Estadual, o referido processo foi arquivado no
Ministério Público Federal; no entanto, aquela Procuradoria
considera a possibilidade de reabertura do procedimento caso
surjam provas de delitos adstritos á jurisdição federal. (-
Anexe-se à CPI da Sa Delegacia Regional de Polícia de
Governador Valadares.)
Do Sr. Agnelo Queiroz, Deputado à Câmara Legislativa do
Distrito Federal, acusando o recebimento do relatório da
Comissão de Defesa do Consumidor desta Assembléia sobre
denúncias envolvendo a CAPEMI. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)
Do Sr. Renê de Oliveira e Sousa Júnior, Diretor da
Superintendência da Receita Estadual, encaminhando, em
resposta a solicitação do Deputado Wilson Pires, cópia do
Protocolo ICMS 18/93, que disciplina o tratamento fiscal
aplicável às remessas de leite "in natura" do produtor
capixaba para as indústrias de laticínios e cooperativas
deste Estado.
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e
Obras Públicas (5), informando, relativamente a
requerimentos do Deputado Reinaldo Lima (implantação e
pavimentação do acesso a Silveirânia), que, segundo
informações do DER-MG, a concorrência para a execução dos
trabalhos, objeto do Edital ng 34/93, está marcada para o
próximo dia 27 de julho do corrente; do Deputado Wilson
Pires (encampação pelo Estado do trecho da estrada que liga
Mato Verde a Almenara, com 61km de extensão), que, segundo
informações do DER-MG, o trecho em apreço necessita da
realização de melhoramentos, uma vez que não oferece
condições técnicas mínimas para ser conservado por aquele
departamento e que, no momento, não há disponibilidade de
equipamentos nem de pessoal para auxiliar a municipalidade;
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do Deputado Bernardo Rubinger (asfaltamento do trecho que
liga o Município de Divisa ao Município de Buritis, na MC-
400), que, segundo o DER-MC, o projeto encontra-se em fase
de elaboração; dos Deputados Reinaldo Lima (asfaltamento do
trecho Guapé - Illcinea - Carmo do Rio Claro) e Geraldo da
Costa Pereira (asfaltamento do trecho que liga Carmo do
Cajuru á MG-050), que, tendo em vista a carência de recursos
para a aplicação em obras prioritárias do Estado, não será
possível o atendimento ao pedido, no momento.

TELEGRAMAS
Do Sr. Fernando Henrique Cardoso, Ministro da Fazenda (2),
informando, em atenção a requerimentos do Deputado Roberto
Amaral, que os Ministérios executores das despesas estão
propondo reprogramação orçamentária para o segundo semestre
de 1993, que será discutida e coordenada pela SEPLAN e
votada pelo Congresso Nacional e do Deputado Roberto
Carvalho, que o Governo está vivamente empenhado em resolver
a situação do Movimento dos Técnicos do Tesouro Nacional
que tantos prejuízos traz á Nação.
O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber propo-
sições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Pequeno Expediente.

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

proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Anderson Adauto (2), solicitando que o Projeto
de Lei nQ 1-509/93, do Deputado Homero Duarte, seja
apreciado em reunião conjunta das comissões a que foi
distribuído e em regime de urgência.
Da Deputada Maria Elvira (3), solicitando a apreciação em
regime de urgência dos Projetos de Lei ngs 1.326 e 1.279/93
e 659/91, de sua autoria.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Wilson Pires, Roberto Amaral, Tarcisio Henriques, Mauri
Torres (2) e Roberto Luiz Soares; das Comissões de
Fiscalização Financeira, de Saúde e Ação Social e de Agro-
pecuária; da Comissão Especial para Rever, nos Termos do
Art. ?Q do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
a Doação, Venda e Concessão de Terra Pública com Área
Superior a 2501ha, Realizadas de lg/1/62 até a Data da
Promulgação da Constituição Estadual; da Comissão Especial
para verificar "in loco" a situação dos empregados da In-
dustrial Malvina S.A, em Bocaiúva, e da Usina Ariadnápolis,
Açúcar e Álcool, em Campo do Meio; e da Comissão Parlamentar
de Inquérito para Apurar, em 120 Dias, o Envolvimento de
Policiais Civis Lotados na 8a Delegacia Regional de Policia
de Montes Claros em Possíveis Irregularidades Denunciadas
pelo Representante do Ministério Público no Município.

Oradores Inscritos
- O Deputado Anderson Adauto profere discurso, que será

publicado em outra edição.
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O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,
a Presidência passa à 2a fase da Ia parte do Pequeno
Expediente, destinada a leitura de comunicações e a
pronunciamentos de Lideres inscritos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

2a Fase
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Wilson Pires - seu desligamento do PRN e do BRD e sua
renúncia ao cargo de Vice-Lider do SRD (Ciente. Publique-
se-); Roberto Amaral - voto de congratulações com a
Prefeitura Municipal de Montes Claros pelo 1360 aniversário
da cidade; Tarcísio Henriques - falecimento do Sr. Rodrigo
Lanna, ex-Prefeito de Cataguases, naquele municipio; Mauri
Torres(2) - falecimento dos Srs. Joaquim Tomaz Guimarães e
Raimundo Getúlio de Freitas, em Dionisio; Roberto Luiz
Soares - falecimento da Sra. Irene Monteiro Lima, ocorrido
nesta Capital (Ciente. Oficie-se.); pela Comissão de
Fiscalização Financeira - aprovação do Requerimento ng
4.277/93, do Deputado José Militão; pela Comissão de Saúde e
Ação Social - aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.340/93, do
Deputado Agostinho Patrus; 1.235/93. do Deputado Amilcar Pa-
dovani; 1.225/93, do Deputado Elmo Braz; 1.107/92. do
Deputado Glycon Terra Pinto; 1.232/93. do Deputado José
Militão; 1.331/93, da Deputada Maria Olivia; 1.299/93, do
Deputado Roberto Amaral; 1.219/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, e do Requerimento ng 4.480/93, da própria
comissão; pela Comissão de Agropecuária - aprovação dos
Projetos de Lei nos 1.206/92. da Deputada Maria Olívia, e
1.216/93, do Deputado Raul Messias, e dos requerimentos nos
4.315, 4.378 e 4.384/93, da Deputada Maria Elvira; 4.362 e
4.441/93, do Deputado Roberto Amara]; 4.364/93. do Deputado
Anderson Adauto; 4.409/93. do Deputado Jorge Eduardo;
4.456/93. do Deputado Arnaldo Canarinho; 4.408 e 4.453/93.
do Deputado Elmiro Nascimento, e 4.482/93. da Comissão de
Saúde e Ação Social; da Comissão Especial para Rever, nos
Ternos do Art. 7g do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual, a Doação, Venda e
Concessão de Terra Pública com Área Superior a 250ha,
Realizadas de lg/1/62 até a Data da Promulgação da
Constituição Estadual - encaminhamento do relatório final
das atividades da comissão (Ciente. Publique-se.).
- O teor do referido relatório final é o seguinte:
"Comissão Especial para Rever, nos Termos do Art. 7o do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Estadual, a Doação, Venda e Concessão de Terra Pública com

Área Superior a Duzentos e Cinqüenta Hectares, Realizadas de
Primeiro de Janeiro de 1962 Até a Data da Promulgação da

Constituição Estadual (1989)
Relatório Final

Relator: Deputado Francisco Ramalho
Presidente: Deputado Roberto Amaral
Vice-Presidente: Deputado Ermano Batista
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Membros Efetivos: Deputado Adelmo Carneiro Leão
Deputado João Marques
Deputado Sebastião Costa
Deputado Antônio Júlio

Membros Suplentes: Deputado Simão Pedro
Deputado José Leandro
Deputado Arnaldo Canarinho
Deputado Gilmar Machado
Deputado Geraldo Santanna
Deputado Milton Salles
Deputado Paulo Pettersen

- Constituição e Objetivos
A presente comissão especial foi constituída por força do
art. 7g do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Estadual, uma vez aprovada em Plenário
conclusão contida no Relatório, datado de agosto de 1991, da
Comissão Parlamentar de Inquérito para Apurar Denúncias de
Irregularidades no Ambito da Fundação Rural Mineira, no que
Diz Respeito ao Pagamento do seu Pessoal, Desvio de
Documentação e á Alienação de Bens Patrimoniais e de Terras
Públicas. Esta comissão foi constituída com a finalidade de
rever, nos termos do referido preceito constitucional, a
doação, venda e concessão de terra pública com área superior
a duzentos e cinqüenta hectares, realizadas no período
compreendido entre primeiro de janeiro de 1962 e a data da
promulgação da Carta mineira. A data de instalação deu-se no
dia 8 de outubro de 1991, com a Ia reunião ordinária.
II - Composição
Para compor a comissão especial, foram indicados, como
membros efetivos, os Deputados João Marques, Sebastião
Costa, Adelmo Carneiro Leão, Francisco Ramalho, Roberto
Amaral. Antônio Júlio e Emano Batista e, como suplentes, os
Deputados Geraldo Santanna, Paulo Pettersen, Gilmar Machado,
Arnaldo Canarinho, Simão Pedro, Milton Salles e José
Leandro. Instalada a comissão, foram eleitos os Deputados
Roberto Amaral e Ermano Batista, como Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, cabendo-nos relatar a matéria.
III - Delineamento da questão
A presente comissão especial teve seu prazo de
funcionamento expirado no dia 21 de setembro de 1992, quando
completaram os três anos previstos, a partir da data da
promulgação da Constituição do Estado, para a revisão das
doações, vendas e concessões de terra pública com área
superior a 250 hectares, realizadas a partir de primeiro de
janeiro de 1962 até aquela data.
Em virtude da aprovação da. Proposta de Emenda à
Constituição ng 28/92, foi prorrogado, por um ano, o prazo
inicialmente estabelecido pelo art. 7g do ADCT da Carta
mineira para a referida revisão.
Tendo em vista a constatação, feita por esta comissão, de
que os processos examinados foram instruidos com observância
da legislação em vigor, e diante da dificuldade de se
providenciar qualquer pesquisa de campo, a fim de que se
constate 'in loco" se há coincidência entre a área
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legitimada e a que está especificada no registro de imÓveis,
bem como se o terreno, objeto da titulação, ainda está tendo
a destinação que justificou a sua legitimação, entendemos
por bem encerrar nossos trabalhos.
IV - Conclusão
Diante do exposto, corroboramos os termos do relatório
anterior, publicado no Minas Gerais de 26/9/92, dando por
encerrados os trabalhos da comissão.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Francisco Ramalho, Relator -

Adelmo Carneiro Leão - Ermano Batista".
(Publicar. Incluir o relatório em ordem do dia.)

- Publicado de acordo com o texto original.)
- O Sr. Presidente dá ciência, ainda, ao Plenário, da

comunicação apresentada pela Comissão Especial para
verificar, "in loco", a situação dos empregados da
Industrial Malvina 5.4., em Bocaiúva, e da Usina
Ariadnópolis, Açúcar e Álcool, em Campo do Meio -
encaminhamento do seu Relatório Final (Ciente. Publique-
se.).
- O teor do referido relatório final é o seguinte:
"Relatório Final da Comissão Especial para Verificar "In

Loco" a Situação dos Empregados da Indústria Malvina 5.4.,
em Bocaiúva, e da Usina Ariadnópolis, Acúcar e Alcool, 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 *
1 - Introdução
1.1 - Constituição e Objetivos
A presente Comissão Especial da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, criada a partir do requerimento do
Deputado Roberto Carvalho, na reunião ordinária do dia
25/3/93, foi constituída com o objetivo de verificar "in
loco" a situação dos empregados da Indústria Malvina 5.4.,
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.
O motivo para se requerer a instauração da presente
Comissão Especial surgiu com a denúncia formulada pelas
entidades: Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais - FETAEMG -. Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Bocaiúva, Comissão Pastoral da Terra
e Central única dos Trabalhadores - CUT/MG, de que os
empregados das mesmas estão vivendo em situação de
miserabilidade, visto que não recebem seus salários desde
outubro de 1992. Ademais, existe o fato do não cumprimento
de acordos firmados entre os Sindicatos dos Trabalhadores e
• direção do Grupo Vanguard, proprietários das usinas, junto
• Delegacia Regional do Trabalho, em Minas Gerais.
1.2 - Composição
Foram indicados como membros efetivos da comissão os
seguintes Deputados: Maria Elvira, pelo PMDB; Gilmar
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Machado, pelo PT; Dilzon Melo, pelo PTB; Mílton Salies, pelo
PFL e Péricles Ferreira, pelo P508.
Em 25/3/93 instalou-se a Comissão Especial, ocasião em que
foram eleitos a Deputada Maria Elvira e o Deputado Gilmar
Machado, como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.
Na mesma oportunidade, o Deputado Dilzon Melo foi designado
Relator.
1.3 - Plano de Trabalho
Para proceder a um levantamento completo do problema, a
comissão programou na la reunião preparatória do dia
25/3/93. uma visita a Usina Ariadnópolis Açúcar e Álcool, em
Campo do Meio, na data de 6/4/93. Essa medida decorreu da
necessidade de se verificar ' in loco', a situação dos
trabalhadores locais. Na reunião extraordinária de 15/4/93
programou-se outra visita a Industrial Malvina S.A.,
Indústria de Açúcar e Álcool, no Distrito de Engenheiro
Dolabella, Município de Bocaiúva. Nessa reunião foi
designado Relator o Deputado Roberto Amaral, em substituição
ao Deputado Dílzon Meio.
No sentido de se apurar melhor a matéria, a comissão contou
com a colaboração de autoridades afetas á questão. Foram
encaminhados convites á Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG -,
Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais, Secretaria
de Estado do Trabalho e Ação Social; Comissão Pastoral da
Terra e Central única dos Trabalhadores de Minas Gerais.
Posteriormente, a comissão julgou conveniente solicitar à
Presidência da Casa um prorrogamento de mais quarenta e
cinco dias (45), para a conclusão dos trabalhos finais desta
Comissão, bem como obter dados mais conclusivos sobre a real
situação dos acordos trabalhistas nas Usinas do Grupo
Vanguard.
2 - Documentos e Depoimentos
Os estudos da comissão basearam-se, principal-mente, em
documentos e depoimentos dos trabalhadores e sindica-listas.
Procedeu-se uma síntese desses documentos e depoimentos para
uma melhor compreensão dos fatos.
2.1 - Documento 1
Negociações Coletivas na Subdelegacia do Trabalho de

Varginha - MG, entre a Usina Ariadnõpolis Açúcar e Álcool,
de Campo do Meio e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais,
do Sindicato da Indústria Alimentação e Sindicato dos
Transportes Rodoviários, daquela cidade. Nas negociações
coletivas entre os Sindicatos locais e a Usina Ariadnõpolls
foram feitas propostas pelas partes estabelecendo:
- pagamento de 80% do salário do mês de outubro/92 para
todos os empregados;
- fornecimento de três cestas básicas para trabalhadores

efetivos e os com férias coletivas;
- pagamento de verbas rescisórias dos demitidos no mês de

fevereiro/93, com correção monetária prevista em lei;
- liberação dos trabalhadores até 15/1/94, de férias
coletivas, a partir de 16/1/93, sem perda de tempo de
serviço e manutenção de direitos previdenciários e FGTS;
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- pagamento normal dos funcionários convocados para
trabalhar na manutenção da fábrica;
- fornecimento de leite para os trabalhadores necessitados
e contatos com representantes sindicais, CEMIG e SAE para
parcelar contas de luz e água dos trabalhadores;
- o empregado afastado e como novo emprego será demitido
sem justa causa, mediante comunicação com antecedência de
quinze dias. Tais acordos foram ratificados e aprimorados.
Em reunião datada de 12/2/93, os representantes da Usina de
Ariadnõpolis, apresentaram proposta de quitação de todo
débito trabalhista até 28/2/93 mediante ação de pagamento
(terras).
2.2 - Documento 2
Ata da Audiência da Junta de Conciliação e Julgamento de

Alfenas, proposta entre os empregados e empregadores da
Usina Ariadnópolis, das Empresas Cia Agropecuária Irmãos
Azevedo-Capia, Transportadora Marreco Ltda e Armazém
Ariadnõpolis Ltda.
A Audiência de 2/3/93 teve como objetivo uma proposta de
consenso entre as partes, visando a solução de
aproximadamente mil e duzentas ações trabalhistas, em curso.
O acordo coletivo mantido extrajudicialmente, refere-se a
doação de uma gleba de terra aos reclamantes, os quais
poderiam vendê-la para a quitação de seus créditos
trabalhistas. Os reclamantes recusaram a proposta alegando
a existência de hipoteca sobre o imóvel. Foi feito novo
acordo em que as reclamadas nomearão à penhora bem imóvel ou
bens imóveis de sua propriedade para saldar dividas
trabalhistas. As mesmas desistiram de opor embargos à
execução.
2.3 - Documento 3
Negociação Coletiva entre a Indústria Malvina S.A. e a
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais.
Na reunião de 25/3/93. a Indústria Malvina 5/A comprometeu-

se em pagar as diferenças salariais, 13g salário e correções
salariais, na data de 26/3/93. Havia a possibilidade de
contratar trabalhadores para a safra de 93 e ainda a
ratificação do compromisso anteriormente assumido perante a
Subdelegacia do Trabalho de Montes Claros, no sentido de
apresentar até o dia 14/5/93, um relatório do termo de
compromisso para o cumprimento das notificações e autuações
efetuadas pelo ministério do Trabalho, abaixo transcritas:
- Norma Regulamentadora ng 4 - a empresa dispõe-se a
contratar 01 médico do Trabalho; 01 enfermeiro; 01
engenheiro de Segurança do trabalho; 02 Técnicos de
Segurança do trabalho. Prazo: sessenta dias, a partir de
30/3/93. Com o serviço especializado, a empresa realizaria
exames pré-admissionais e periódicos em seus funcionários.
Prazo: 30/5/93.
- Norma Regulamentadora ng 5 - A empresa faria eleições
para a reativação da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes - CIPA -. em 30/4/93 e daria apoio para o seu
funcionamento.
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- Norma Regulamentadora flQ 6 - A Indústria Malvina contaria
com equipamentos de proteção individual, no atendimento a
todos os funcionários. Prazo: 30/5/93.
- Norma Regulamentadora nQ 12 - Seria feito um levantamento

geral das máquinas e equipamentos da empresa para as devidas
correções. -
- Norma Regulamentadora no 23 - Em relação a proteção
contra incêndios, seriam feitas reformas a recargas de
aparelhos de incêndios. Prazo: 30/5/93.
- Norma Regulamentadora nQ 24 - Quanto às condições
sanitárias nos locais de trabalho, a empresa se
comprometeria a fazer reformas nos vestiários, bebedouros e
Instalações sanitárias. Prazo: 30/5/93 (bebedouros e
instalações sanitárias e 15/8/93 (vestuários).
24 - Documento 4
Negociações Coletivas entre Usina Malvina e Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais de Bocaiúva, Sindicato dos
Trabalhadores Indústria Açúcar de Bocaiúva.
Na reunião de 14/4/93, a representação dos empregados da
Usina Malvina questionou o critério de atualização dos
créditos e débitos dos trabalhadores. A empresa propõs
apresentar elementos e índices utilizados para os cálculos
na presença de um fiscal do trabalho da DRT. A empresa
afirmou ter trezentas vagas para os trabalhadores com
contratos suspensos. O Sindicato acompanharia a retomada do
contrato. A empresa apresentou um plano de correções das
irregularidades nas questões de segurança e saúde e que foi
examinado pela Delegacia do Trabalho. Ficou acertado que a
empresa informaria sobre os motivos de impedimentos de
contratação de empregados, por escrito. Foi marcada nova
reunião para 4/5/93.
2.5 - Documento 5
Negociação Coletiva entre Usina Malvina e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Bocaiúva, Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria do Açúcar de Bocaiúva e FETAEMG.
Em reunião de 4/5/93 a representação dos trabalhadores
denunciou trabalhadores não foram admitidos , nem recebiam
parcelas rescisórias dos contratos encerrados. A ORT sugeriu
m compromisso da empresa e do trabalhador no ato de sua
admissão com cópia ao Sindicato, informando a data em que a
divida seria quitada, logo após inicio da safra. Ficou
estabelecido, ainda, a data de 1016/93, na sede da Usina
Malvina, uma reunião para a discussão e elaboração do Termo
de Compromisso da Empresa para com os empregados que não
receberam as parcelas rescisórias devidas, e a elaboração
dos contratos de safra e a discussão de outras pendências.
Ficou deliberada uma nova reunião com a DRT para o dia
25/5/93, visando a avaliação das propostas.
2.6 - Depoimento 1
A Comissão Especial que visitou a Usina Ariadnópolis Açúcar

e Álcool, no Município de Campo do Meio, foi composta pelos
Deputados: Maria Elvira, Gilmar Machado, Milton Salles e
Deputado Dilzon Melo, relator da presente comissão.
Participaram das discussões o Diretor Presidente da Usina
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Ariadnópolis, Sr. Jovane Souza Moreira, representantes dos
Sindicatos de Campo do Meio, da Federação dos Trabalhadores
do Estado de Minas Gerais - FETAEMG, da Delegacia Regional
do Trabalho de Minas Gerais, da Comissão Pastoral da Terra,
da Secretaria de Agricultura e autoridades locais.
A Usina Ariadnôpolis pertence ao Grupo Vanguard, não
recolhe FGTS desde 1989, não paga salários em dia, pois
vários trabalhadores não percebem desde outubro/92, não
fornece equipamentos de segurança e assistência médica Com
a denúncia dessas irregularidades, a comissão especial foi
conferir a situação dos mil e duzentos trabalhadores que
foram demitidos e não receberam seus direitos. Ademais, o
objetivo principal da comissão foi dar suporte político e
mediar as negociações entre trabalhadores e a empresa, a fim
de ajudar a encontrar soluções para os problemas.
Foi constatado que a Usina Ariadnõpolis é a principal
geradora de empregos na região. Emprega dois mil, dos doze
mil habitantes do município. Mesmo considerando a
importância da usina para o município, o Delegado Adjunto do
Trabalho Dr. Marcelo Pertence e o diretor da FETAEMG. Dr.
Pedro Márcio Ribeiro destacaram que é fundamental o
cumprimento dos direitos dos empregados. Foram colocadas
várias questões referentes aos acordos trabalhistas firmados
na Junta de Conciliação e Julgamento de Alfenas e na
Subdelegacia Regional do Trabalho de Varginha. O Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, José Silva de
Oliveira, colocou a situação dos trabalhadores na justiça. A
situação ainda se encontra pendente, devido os vários
acordos não cumpridos pela empresa. A Comissão propos á
presidência da usina a elaboração de um cronograma para
solucionar as irregularidades no campo do Direito do
Trabalho e das normas de Segurança e Saúde dos trabalhadores
da usina-
0 cronograma foi encaminhado a esta comissão na data de
23/4/93, comprometendo-se a empresa a sanar e regularizar as
infrações especificadas, conforme estabelecido nos acordos
da Subdelegacia Regional do Trabalho de Varginha e da Junta
de Conciliação e Julgamento de Alfenas (documentos em
anexo).
2.7 - Depoimento 2
A Comissão Especial que integrou a visita da usina
Industrial Malvina S/A foi composta pelos Deputados Gilmar
Machado, Roberto Amaral, Péricles Ferreira. na  ocasião
participaram do debate o Diretor Presidente da empresa, Dr.
Jovane Moreira, representantes dos Sindicatos de Bocaiúva,
da Federação dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais -
FETAEMG, da Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais,
da Secretaria do Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação
Social
A Industrial Malvina S/A localizada no Distrito de
Engenheiro Dolabelia, Município de Bocaiúva, pertence ao
Grupo Vanguard, proprietária da Usina Ariadnópolis.
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Houve denúncias apresentadas pelos Sindicatos Rurais de
Bocaiúva e demais entidades ligadas ao meio rural.
Foram feitas reivindicações pelos trabalhadores constantes

do documento "Dolabella - Um grito de Alerta", requerendo
salário minimo legal para o trabalhador rural, reposição de
perdas salariais, transporte, alimentação, pagamento de
insalubridade e periculosidade, saneamento básico, moradia.
A Comissão Especial da Assembléia funcionou como mediadora
das negociações entre a empresa e os trabalhadores. Ficou
estabelecido uma reunião para o dia 10/5/93, quando a
empresa formaria um compromisso para sanar as
irregularidades referentes ás normas de segurança e saúde do
trabalhador, bem como solucionar as questões trabalhistas. O
presidente da usina, Dr. Jovane acredita que até o final da
safra de 1993, prevista para o mês de junho, as questões
estejam solucionadas. Ficaram, pois, acertadas as questões
dos salários dos empregados que estão trabalhando na usina,
com a pendência da situação dos trabalhadores do campo,
sendo que a maioria aguarda o resultado das causas
trabalhistas previstas na data estipulado nos acordos da
Junta Trabalhista (anexos).
Para os Deputados, a visita as usinas serviram como suporte
politico, uma vez que sinalizaram bons resultados práticos
com os compromissos firmados perante os trabalhadores e
representantes sindicais. Como bem afirmam os Deputados "a
usina é indispensável para distrito, empregando a metade da
população local , . Foi estabelecido, ainda, que a comissão
especial continuará intermediando as negociações e
solicitando do Grupo Vanguard o cumprimento dos acordos
feitos na Justiça e na Delegacias Regionais do Trabalho.
3 - Análise dos Documentos Encaminhados à Comissão
Com base nos documentos da Subdelegacia de Trabalho de
Varginha e de Bocaiúva, bem como da Junta de Conciliação e
Julgamento de Alfenas, foram confirmadas as irregularidades
referentes às questões trabalhistas e normas de segurança e
saúde dos trabalhadores das Usinas Ariadnôpolis e Malvinas,
constantes do Grupo Vanguard, proprietários das referidas
empresas.
Entretanto, foram feitos acordos e compromissos da empresa

a serem cumpridos em datas posteriores, conforme anexos. Há,
ainda, o cronograma feito pela empresa perante as
autoridades legislativas e judiciais a serem cumpridos na
época da safra de cana de Açúcar, previsto para o final de
junho/93-
Com a prorrogação do prazo por mais quarenta e cinco dias
(45). a presente Comissão teve a oportunidade obter dados
mais concretos sobre o andamento dos acordos trabalhistas e
os resultados dos compromissos assumidos pelos dirigentes da
Industrial Malvinas S. A., de Bocaiúva e da Usina
Ariadnôpolis, de Campo do Meio. Constatou-se, então, pelos
depoimentos e documentos apresentados pela Delegacia
Regional do Trabalho-MG e entidades representativas que há
uma alteração no quadro da Industrial Malvina, de Bocaiúva.
A empresa procura cumprir com os compromissos assumidos com
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os trabalhadores. Os salários estão sendo pagos e os
sindicatos tem assistido as contratações. Em Bocaiúva, as
denúncias de trabalho forçado e degradante estão superadas.
Em Ariadnópolis, a situação permanece sem solução. A
subdelegacia de trabalho local entrou em contato com
representantes dos trabalhadores e informou a esta comissão
que a Usina Ariadnópolis não fez os acertos rescisórios com
os demitidos, os salários de maio/93 estão em atraso. A
usina funciona, apenas, para a manutenção. A Fetaemg apurou
que os equipamentos de produção da usina estão sendo
transportados para a Industrial Malvinas, de Bocaiúva. Em
relação aos números de trabalhadores, apenas os contratados
para a colheita de café estão em atividade. A segurança, em
relação ás normas de trabalho não existe. A Subdelegacia do
Trabalho de Varginha informa ao Delegado Regional de
Trabalho da possibilidade da usina ser transferida a Grupo
estrangeiro.
4 - Conclusões
A análise dos documentos e depoimentos apresentados à
comissão levaram-nos a seguinte conclusão-
- As Usinas Ariadnõpolis e Malvinas são de vital
importãncia para as regiões, sobretudo pelos impostos que
elas proporcionam, bem como pela mão de obra que as mesmas
empregam. Entretanto, não se deve fechar os olhos ás
irregularidades trabalhistas, ás infrações e às condições de
trabalho ocorridas nestas empresas. "Existe a realidade
tosca e crua', conforme descreve um dos representantes dos
trabalhadores locais.
De outra forma, reconhecemos o excelente trabalho promovido
pela Delegacia Regional de Trabalho de Minas, na pessoa do
Dr. Marcelo Pertence, que colocou dados disponiveis
referente as negociações trabalhistas das Usinas de Bocaiúva
e Campo do Meio, ao mesmo tempo quecolaborou, intensamente,
com esta Comissão, a fim de solucionar os acordo entre as
partes.
Ressaltamos, ainda, a importância de todos os componentes

desta Comissão, no sentido de intermediar as soluções das
usinas do Grupo Vanguard, em especial a atuação dos
parlamentares em relação aos compromissos sociais assumidos
pelas partes em litigio.
Assim, em face dos dados que dispomos, fazem-se as
seguintes recomendações e providências:
- Esta Comissão reconhece que a situação da Industrial

Malvinas, de Bocaiúva, foi solucionada, satisfatoriamente,
quer seja por meio da Subdelegacia de Trabalho local, quer
seja por meio da representação sindical ativa e eficiente
nas negociações com os trabalhadores. Ademais, o trabalho
desta comissão encontrou uma receptividade adequada junto a
Prefeitura local, na solução dos problemas em relação à
segurança e a assistência médica dos trabalhadores.
- Por outro lado, esta Comissão reconhece a necessidade de
se propor a instalação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito nesta Casa, para se apurar a grave situação da
Usina de Ariadnópolis, em Campo do Meio, tendo em vista que:
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- Nenhuma providência foi tomada em relação aos salários e
a situação dos trabalhadores da referida usina, sendo que os
trabalhadores locais continuam em situação de miséria e
encontram resistência para receber seus salários atrasados.
Ademais, não há assistência de qualquer espécie ao
trabalhador, e muitos encontram-se em situação de penúria. O
que ocorre é a dispersão dos trabalhadores para outras
partes, sem a justa solução para o recebimento de seus
direitos. Tal fato configura uma violência a essa classe
menos favorecida em nosso país e compromete toda uma
estrutura social.
- A Assembléia Legislativa deverá continuar a intermediar
as negociações e solicitando providências junto a empresa
para o fiel cumprimento das normas trabalhistas e de
segurança e saúde dos trabalhadores.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Maria Elvira, Presidente - Dilzon Melo, Relator - Gilmar

Machado.
- Publique-se. Inclua-se o relatório em ordem do dia.

- Publicado de acordo com o texto original.)
- O Sr. Presidente dá ciência, ainda, ao Plenário da
comunicação apresentada pela Comissão Parlamentar de
Inquérito para Apurar o Envolvimento de Policiais Civis
Lotados na 8 Delegacia Regional de Polícia de Montes Claros
em Possíveis Irregularidades Denunciadas pelo Representante
do Ministério Público no Município - encaminhamento de seu
Relatório Final (Ciente. Publique-se.).
- O teor do referido relatório final é o seguinte:
Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito Para,
no Prazo de 120 Dias, Apurar o Envolvimento de Policiais

Civis Lotados na 8? Delegacia Regional de Polícia de Montes
Claros em Possíveis Irregularidades Denunciadas pelo
Representante do Ministério Público do Municipio

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 Roberto Amaral, com o objetivo de
apurar o envolvimento de policiais civis lotados na Sa
Delegacia Regional de Policia de Montes Claros em possíveis
irregularidades, de acordo com denúncia formalizada pelo
representante do Ministério Público, que acusou a cúpula da
Policia Civil daquela cidade da prática de corrupção e
envolvimento com a contravenção do 'jogo do bicho.
1.2 - Composição
Para compor a presente Comissão Parlamentar de Inquérito,
foram indicados como membros efetivos os Deputados Geraldo
da Costa Pereira, João Marques, Roberto Amara], Wilson
Pires, Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e Baldonedo
Napoleão e como suplentes, os Deputados Bernardo Rubinger,
Bonifácio Mourão, Simão Pedro Toledo,Ajalmar Silva,
Sebastião Costa, Maria José Haueisen e Francisco Ramalho.
Instalada a comissão em 19/3/93, foram eleitos os Deputados
Geraldo da costa Pereira, Adelmo Carneiro Leão e Baldonedo
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Napoleão para os cargos de Presidente. Vice-Presidente e
Relator, respectivamente.
Ficou decidido, quando da instalação da comissão, que as
suas reuniões ordinárias se realizariam sempre às quintas-
feiras, ás 17 horas.
1.3 - Plano de Trabalho
Quando da realização da primeira reunião, o que ocorreu em
29/4/93, a comissão programou seus trabalhos, estabelecendo
inicialmente suas netas. Nessa mesma reunião, o Deputado
Roberto Amaral fez uma análise superficial sobre as graves
acusações emanadas do representante do Ministério Público
naquela cidade, Dr. Márcio Luiz Chila, que apontou,
principalmente, o envolvimento da cúpula da Policia Civil de
Montes Claros com o "jogo do bicho".
Em suas explanações preliminares, o Deputado Roberto
Amaral, autor do requerimento de constituição da CPI,
externou sua preocupação em relação às graves denúncias, bem
como aos seus reflexos negativos para a região.
Na busca da verdade dos fatos, foi aprovado o requerimento
do Deputado Roberto Amaral, no sentido de que fosse
intimado, inicialmente. o Dr. Márcio Luiz Chila, autor das
denúncias e, posteriormente, todas as pessoas de
envolvimento com o crime organizado na cidade de Montes
Claros.
1.4 - Depoimento dos Acusados
1.4.1 - Dr. Márcio Luiz Chila, Sg Promotor de Justiça de

Montes Claros. (Reunião realizada em 20/5/93, com a presença
dos Deputados Geraldo da Costa Pereira, Jorge Hannas, João
Marques, Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão e Maria José
Haueisen).
Ao comparecer à reunião da CPI, ocorrida nesta data, a
autoridade supracitada, respondendo as questões formuladas
pelos membros da comissão, e por via de sua própria
iniciativa, dissertou sobre o conteúdo de suas denúncias.
Inaugurou sua fala reafirmando que estava convicto da
participação da cúpula da Policia Civil de Montes Claros com
o "jogo do bicho". Narrou fatos envolvendo a apreensão de
documentos que comprovavam sua assertiva. Respondendo a
indagações formuladas pelos parlamentares presentes, além de
confirmar ir, totum suas denúncias, procurou colaborar para a
elucidação dos fatos que ensejaram a constituição da CPI.
Ao adentrar os procedimentos que diz ter tomado, informou à
CPI sobre a impetração de uma ação civil objetivando a
exoneração das autoridades policiais apontadas como
participes da contravenção organizada. Após arrolar os
nomes dos policiais que possivelmente estariam comprometidos
com o "jogo do bicho" daquela cidade, o depoente encerrou
seu pronunciamento ratificando suas denúncias.
1.4.2 - Dr. Arnaldo Romano de Oliveira, Delegado Regional

de Segurança Pública de Montes Claros. (Reunião realizada em
03/6/93, com a presença dos Deputados Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão, Adelmo Carneiro Leão, Clêuber Carneiro
e Wilson Pires).



138

Na qualidade de autoridade denunciada pelo representante do
Ministério Público, o depoente iniciou sua explanação
tecendo alguns comentários acerca das acusações que lhe eram
atribuídas, bem como a outros delegados lotados em sua
unidade.
Acusado de ser omisso no trato da repressão à pública e
notória contravenção penal relativa ao "jogo do bicho", o
depoente passou a esgrirnar contra a conduta do Promotor de
Justiça retromencionado. Sua tese de defesa, em síntese,
baseia-se na falta de qualquer prova que possa vincular seu
nome ao famigerado 'jogo do bicho". Por outro lado, seu
depoimento é contundente no sentido de atacar de maneira
insofismável a conduta pela qual se norteou o promotor de
justiça. Do depoimento do Delegado Regional colhem-se
ataques indiretos à atuação também da Policia Militar da
cidade quando de seu trabalho repressivo às atividades da
mesma contravenção.
Ao ser perguntado pelo Relator sobre as 42 denúncias
levadas a termo pelo Promotor de Justiça, o Delegado
Regional às atribuiu, em síntese, ao áspero relacionamento
com o membro do Ministério Público, o que ensejava, por
motivos irrelevantes, a instauração de tais procedimentos.
1.4.3 - Depoimento do Delegado Lindon Batista Neves (mesma

reunião).
Por via da leitura de documento escrito, o depoente
ratificou in totum as palavras do Delegado Regional e,
trilhando o mesmo caminho, rechaçou qualquer participação da
cúpula da Policia Civil na contravenção do "jogo do bicho".
Também atacou de maneira sistemática o denunciante. Trouxe
ao conhecimento da CPI fatos envolvendo o membro do
Ministério Público ao passo que também condenou a ação da
PMMG, que lhe deu cobertura nas ações repressivas. No
decorrer de seu depoimento, reportando-se ao Promotor-
denunciante, asseverou: Estranha e justificadamente, só não
cuspiu e/ou esgrimiu a Policia Militar, aquela que lhe dera
guarida e o submetera expontaneamente seu crivo. E una
questão institucional e de personalidade dos homens que a
compõem." (sic).
Em suma, o depoente atacou tanto o denunciante quanto a

fragilidade das provas que embasaram as denúncias oferecidas
contra os dirigentes locais da Policia Civil.
Esse foi, portanto, o resultado sintético dos depoimentos

pessoais prestados á CPI.
1.5 - Documentos Acostados aos Autos:
1.5.1 - Pedido da Câmara de Vereadores de Montes Claros

para constituição da CPI (fls.l).
1.5.2 - Publicações da imprensa local (f15.02 a 08 e 336 a

357).
1,5.3 - Cópia da Ação Ordinária para Perda de Função

Pública, impetrada pelo Ministério Público contra sete
acusados (fls.9 a 69)
1.5.4 - Cópia da sindicância administrativa instaurada pela

Corregedoria de Policia Civil para apurar as irregularidades
denunciadas (fls. 70 a 245).
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1.6.5 - Cópia da defesa, em juizo, dos denunciados Arnaldo
Romano Oliveira, João Xingõ de Oliveira e Ricardo Augusto
Peixoto Costa (fls. 248 a 270).
1.5.5 - Cópia da defesa, em juízo, dos denunciados Parajara

Proença, Willian César Rocha. Lindon Batista e Castelar
Carvalho Leite (fls. 271 a 306).
1.5.6 - Cópia da sentença do Juiz de Direito de Montes

Claros acerca do processo movido pelo Ministério Público
(fls. 307/308).
1.5.7 - Cópia do pedido de apelação formulada pelo

Ministério Público, inconformado com a sentença prolatada em
primeiro grau (fls. 309 a 322).
1.5.8 - Cópia da defesa do denunciado Arnaldo Romano

Oliveira nos autos da ação penal em tramitação na 2a Vara
Criminal de Montes Claros (fls. 323 a 327).
1.5.9 - Cópia de contra-razões do recurso interposto pelo

Ministério Público, nos autos da citada ação penal (fls. 328
a 335).
1.5.10 - Cópia de autos de prisão em flagrante de várias

pessoas acusadas de envolvimento com o "jogo do bicho" (fls.
358 a 423).
1.5.11 - Denúncias anônimas enviadas à CP! (fls. 424 a

439).
2. A CPI e Seus Objetivos
A presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada
com o propósito de apurar uma série de denúncias formuladas
pelo 8Q Promotor de Justiça de Montes Claros, Dr. Márcio
Luiz Chila, que apontava o envolvimento da cúpula da Policia
Civil de Montes Claros com a contravenção penal, esta
representada pela exploração do "jogo do bicho'.
Percebe-se, pelos documentos trazidos á colação, que o
assunto em tela foi divulgado de maneira ostensiva pela
imprensa local.
De um lado o Representante do Ministério Público, sob o
manto das prerrogativas constitucionais, investido nas
funções de fiscal da lei, procurou incessantemente denunciar
condutas que considerou desajustadas ao exercício da
atividade policial. Neste sentido, por via de uma ação
civil, levou ao conhecimento do Poder Judiciário suas
graves denúncias, postulando a aplicação de uma pena
capital, no campo civil, àqueles policiais apontados como
infratores.
Por outro lado, vislumbra-se ter havido entre o Autor das
graves denúncias, Or. Márcio Luiz Chila, e a cúpula da
Policia Civil de Montes Claros um relacionamento áspero,
marcado sempre pela intransigência e falta de bom-senso. O
episódio em tela, ensejador desta singular convivência
desarmoniosa, não representa o estreito relacionamento que
sempre existiu entre o Ministério Público e a Policia Civil.
Essa lamentável situação foi extremamente desastrosa para a
cidade de Montes Claros e municípios circunvizinhos. Da
briga entre o mar e o rochedo o marisco acabou ficando na
pior. O marisco ai está representado pela população, que
passou a assistir inerte ao considerável aumento da
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criminalidade, uma vez que quem deveria combatê-la cruzara
os braços.

- Os Jogos de Azar e Suas Implicações
E oportuno nos reportarmos a recentes episódios envolvendo
a exploração dessa modalidade de contravenção penal e seus
desdobramentos no âmbito do Poder Judiciário.
O Promotor de Justiça do Rio de Janeiro, Or. Luiz Carlos
Cáffaro, autor da denúncia que resultou na condenação da
cúpula do "jogo do bicho" naquele Estado, em recente
entrevista ao jornal "Folha de São Paulo", desabafou: "Há
uma intolerável tolerância ao "jogo do bicho". E mais ainda,
"esta situação desmoraliza leis e autoridades". Para o
eminente Promotor de Justiça. "ou se legaliza ou se reprime
o bicho". Mais adiante sentencia: "Como o jogo é ilegal,
deve ser combatido de maneira enérgica. O costume não pode
revogar a norma penal
Para ilustrar nosso relatório, trazemos á colação alguns
dados acerca do jogo do bicho em nosso Pais. Esta
contravenção organizada movimenta aproximadamente 2 bilhões
de dólares ao mês. Esta exorbitante quantia é arrecadada,
principalmente, de pessoas humildes. O valor médio de cada
aposta é equivalente ao pão e ao leite consumidos
diariamente.
Como forma de drenar ainda mais as já espoliadas famílias

de baixa renda, assistimos nos últimos tempos ao lançamento,
quase que simultâneo, do chamado bingo via satélite, as
loterias televisivas, "tele-sena" e "papa-tudo". Somadas,
sugam dos incautos consumidores 440 milhões de dólares ao
ano.
Não obstante, o restante dos jogos oficializados,
incluindo-se ai as loterias federal e estadual, arrecadam
por mês o equivalente a, aproximadamente, 1 bilhão de
dólares.
Sabe-se que hoje cada brasileiro gasta por ano, em média,
um milhão e trezentos mil cruzeiros só com as apostas,
enquanto que os americanos, que têm um padrão de vida 15
vezes mais elevado, desviam para a jogatina o equivalente a
cinco milhões de cruzeiros.
Para o antropólogo Roberto OaMatta, professor da
universidade americana de Notre Dame e profundo conhecedor
dos problemas brasileiros, em relação á renda nacional o
Brasil é um sociedade de jogadores.
Em relação ao jogo do bicho há informações seguras de que
apenas 40% do que é arrecadado nas bancas é destinado aos
ganhadores. O restante fica nas mãos dos banqueiros, sendo
que parte dessa fatia, sem dúvida, é destinada á corrupção,
peça fundamental para manutenção do lucrativo negócio.

Somente no ano de 1992 há uma estimativa que causa
espécie: os banqueiros do "jogo do bicho" embolsaram a
exorbitante quantia de 4,2 bilhões de dólares, o
equivalente á construção de nada menos que 2,2 milhões de
casas populares.
Um outro lado perverso desta situação diz respeito ao

empobrecimento dos municípios, uma vez que há uma ostensiva



141

sangria dos parcos recursos destes entes da Federação. De um
lado, o "jogo do bicho' suga da população humilde seus
escassos recursos, que são canalizados para alguns
contraventores que, por sua vez, os transformam em dólares,
enviando-os para o exterior e assim por diante. De outro
lado os recursos que ficariam no municipio, nas mãos,
principalmente de famílias carentes, são expropriados
através da jogatina oficializada. Desta vez, através das
loterias federais, estaduais. "Tele-Sena" e "Papa-Tudo",
que, sem repassar qualquer percentual à municipalidade,
acabam usando até mesmo os Correios para comercializarem
suas insofismáveis ilusões. Tudo sob as barbas do poder
público.
Para ilustrar esta nossa assertiva, é cediço que cada
cidade mineira de 10 mil habitantes consome, em média, por
mês,- só com a Tele-Sena e Papa-Tudo, 8 mil cartelas que,
somadas, sugam deste município, aproximadamente, 240 milhões
de cruzeiros por mês.
Nesse mesmo município, joga-se, em média. 800 milhões de
cruzeiros no 'jogo do bicho" nesse mesmo mês, o que
significa um empobrecimento generalizado de sua população. E
o que é pior, quanto mais carente, mais a contravenção
prospera.
As estatísticas mais confiáveis nos dão conta de que o
"jogo do bicho" emprega no Brasil atualmente 400 mil
pessoas. Trata-se, na verdade, de um subemprego onde o
trabalhador é sempre explorado, uma vez que não tem qualquer
garantia diante da legislação trabalhista aplicável aos
demais trabalhadores. A jurisprudência está assentada no
sentido de que o objeto do contrato de trabalho é ilícito, o
que acaba contribuindo para o enriquecimento sem causa dos
banqueiros em detrimento dos já espoliados trabalhadores.
Para confirmar essa assertiva, transcrevemos a seguir
Uecisum prolatado em julgamento dessa natureza:
"Relação de Emprego - Arrecadador de Jogo do Bicho -

Nulidade do contrato de trabalho - O contrato de trabalho,
da mesma forma que as demais espécies de negócio jurídico,
sujeita-se ás regras de validade enumeradas pelo artigo 145
do Código Civil. Sendo o jogo do bicho uma atividade
ilicita, há impossibilidade legal de formação de vinculo
empregaticio entre as partes envolvidas em face da ilicitude
do objeto do contrato. Revista conhecida e a que se nega
provimento."(Ac un da 2a T do TST - RR 27.620/91.65a. R.
Rel. Mm. José Francisco da Silva - j 30.3.92 - Recte.
Alberto Cosme dos Santos. Recda. Salvador da Sorte
Distribuidora de Loterias Ltda. DJU 1 30.4.92, p. 5.792 -
ementa oficial)".
Com efeito, demonstramos aqui qual é o verdadeiro papel do
famigerado 'jogo do bicho" em nossa sociedade. Longe de ser
"uma forma de sobrevivência", conforme as palavras do
Delegado Regional Arnaldo Romano de Oliveira (fls.14 das
notas taquigráficas), mas sim uma prática perniciosa que
contamina e corrói o já combalido tecido social.
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Além de disseminar a contravenção penal, degrada ainda mais
a pobreza de nosso povo, enquanto que, de outro lado, torna
os seus subservientes marginalizados diante dos direitos e
garantias trabalhistas.
À policia judiciária compete a atribuição indisponível de
coibir tais práticas exercidas á margem da lei. Não se pode
omitir diante de reclamos tão justos oriundos da sociedade
civil, vitima maior da nocividade dos jogos de azar
explorados pelos contraventores do "jogo do bicho".
2.2 - As Acusações e Seus Desdobramentos
Infere-se, no caso em tela, que são contundentes as

denúncias oferecidas contra a cúpula da Policia Civil de
Montes Claros. Esta, por sua vez, responde a tais acusações
articuladas pelo membro do Ministério Público, de maneira a
colocar em xeque a idoneidade das mesmas-
3 - Conclusão
Pelos elementos trazidos ao nosso conhecimento, bem como

pelas provas acostadas aos autos desta CPI, achamos prudente
não adentrarmos no mérito das denúncias, uma vez que o
assunto está sub júdice. Com efeito, o Poder Judiciário, que
conta com um tempo menos exíguo, somado a um aparelhamento
mais apropriado de sua máquina, analisará a questão de
maneira mais criteriosa, e, sob a luz do ordenamento
jurídico-constitucional vigente, não furtará do seu mister
de apontar a verdadeira justiça.
Colhe-se de tal situação apenas uma certeza: foram
lastimáveis as relações entre os representantes do
Ministério Público e da Policia Civil. Tais arestas
culminaram em um indesejável resultado: o aumento da
criminalidade, da impunidade e, conseqüentemente, da
insegurança da população de Montes Claros e das cidades
circunvizinhas a esta.
Para encerrar, entendemos que, como legisladores, em que
Pesem as nossas limitações, não podemos furtar-nos ao
debate sobre essa tão importante questão para a população de
nosso Estado, que é a segurança pública. Apesar das nossas
limitações impostas pela Carta Magna, em seu art. 22, faz
parte de nossa obrigação procedermos a uma profunda reflexão
com vistas à modificação dos nossos estatutos, penal e
processual penal
Não obstante, a minimização das aflições de nosso povo, no
campo da segurança pública, passa pelo processo de
mobilização das instituições constituídas de nosso Pais. E
imprescindível o estreitamento das relações entre a policia
judiciária e o Ministério Público para que assim a
população possa contar com um combate mais efetivo contra a
contravenção penal aqui apontada, bem como contra mazelas
que só contribuem para a degradação de nossos valores.
4 - Recomendações:
Diante da análise dos depoimentos prestados e dos

documentos apresentados à comissão, são estas as nossas
recomendações:
1 - Seja encaminhado o relatório final desta comissão, em

inteiro teor, aos Exmos. Srs. Governador do Estado,
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Secretário da Segurança Pública, Procurador-Geral de
Justiça, representante do Ministério Público Federal no
Estado e Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros, a fim de que tomem conhecimento do seu conteúdo.
2 - Sejam determinadas providências, pela Mesa desta

Assembléia, visando á realização de um fórum de debates, do
qual participem representantes do poder público e dos
diversos segmentos da sociedade civil, com o objetivo de se
discutir, entre outros assuntos, a questão envolvendo tanto
a segurança pública quanto a sistemática da exploração
oficial e extra-oficial dos jogos de azar e suas implicações
na drenagem dos recursos dos municípios. No âmbito dessas
discussões, poder-se-ia debater sobre a criação de um
imposto sobre tais jogos de azar autorizados, com destinação
de tais recursos para os municípios.
3 - Seja encaminhado oficio ao Sr. Corregedor-Geral de
policia solicitando-lhe o envio á Assembléia Legislativa de
relatório periódico acerca da repressão do "jogo do bicho"
em Montes Claros, se porventura ocorrer a confirmação do
envolvimento de policiais civis em tais práticas.
Sala das Comissões, lg de julho 1993.
Adelmo Carneiro Leão. Presidente - Baldonedo Napoleão.

Relator - Roberto Amaral - Jorge Hannas - Bonifácio Mourão.
- Publique-se, para os fins do parágrafo único do art. 115

do Regimento Interno.
- Publicado de acordo com o texto original.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria desta fase e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 6, ás 9h30min e às 20h30min,
nos termos do edital de convocação, 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.

ATA DA 39 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 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
Ás onze horas e sete minutos do dia três de junho de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os
Deputados Francisco Ramalho, Maria Olivia, Anderson Adauto,
Antônio Carlos Pereira, Gilmar Machado, Sebastião Costa,
Jorge Hannas, Márcio Miranda, Célio de Oliveira e Ermano
Batista, membros da comissão supracitada. Registra-se a
presença dos Deputados Wilson Pires e Tarcisio Henriques.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Francisco
Ramalho, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Márcio Miranda que proceda â leitura da ata da reunião ante-
rior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que esta reunião se destina
a dar prosseguimento â discussão do Parecer para o lg Turno
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da Proposta de Emenda à Constituição no 22/92, mediante o
qual o Relator. Deputado Ermano Batista, conclui pela
aprovação da matéria, na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pelo Relator. A seguir, a Presidência dá
prosseguimento à discussão da matéria e indaga ao Deputado
Antônio Carlos Pereira se deseja fazer uso da palavra, tendo
em vista ter ele requerido vista do parecer na última
reunião. O Deputado Antônio Carlos Pereira manifesta sua
preocupação quanto à possibilidade de a proposição em
referência vir a inviabilizar as entidades sindicais. Dando
continuidade à discussão, o Deputado Gilmar Machado sugere
que as entidades sejam ouvidas e que seja examinada a
proposta do Deputado José Militão relativa ao assunto, O
Deputado ErmanoBatista afirma já ter tido conhecimento da
proposta e já se haver decidido pela conveniência da
aprovação da matéria, na forma do Substitutivo no 1, por ele
apresentado. Encerrada a discussão, a Presidência suspende a
reunião para que possa ser aberta a reunião conjunta das
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública, de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira
e Orçamentária. Reabertos os trabalhos, a Presidência passa
à fase de votação, durante a qual fazem uso da palavra os
Deputados Antônio Carlos Pereira e Gilmar Machado, que
ressaltam a necessidade de se buscar uma outra solução, que
não seja a apresentada pelo Relator. Colocado em votação, é
aprovado o parecer que conclui pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 22/92, na forma do Substitutivo ng
1; apresentam voto contrário os Deputados Antônio Carlos
Pereira e Gilmar Machado. 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, 6 de julho de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Mauri Torres - Cõssimo
Freitas - Edward Abreu - Ajalmar Silva - Ibrahim Jacob -
Célio de Oliveira - Ermano Batista.
ATA DA 29 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR ENVOLVIMENTO DE
POLICIAIS CIVIS LOTADOS NA 83 DELEGACIA REGIONAL DE POLíCIA
DE MONTES CLAROS EM POSSÍVEIS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS
PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICIPIO
As dezessete horas e quinze minutos do dia três de junho de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Roberto Amaral,
Wilson Pires, Maria José Haueisen e Clêuber Carneiro
(substituindo este ao Deputado Jorge Hannas, por indicação
do Vice-Lider do BRD), membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental e na ausência do Presidente e do
Vice-Presidente, o Deputado Wilson Pires assume a
Presidência, 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 esclarece que a
finalidade da reunião é ouvir os Drs. Arnaldo Romano de
Oliveira, Delegado Regional de Segurança Pública de Montes
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Claros, e Lindon Batista Neves, Delegado da Sa Delegacia
Regional de Policia de Montes Claros. As 171h30min, registra-
se a presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que assume
as suas funções de Presidente. Dando prosseguimento, a
Presidência passa a palavra ao Deputado Roberto Amaral, que
expõe os motivos pelos quais solicitou a presença dos dois
convidados nesta reunião. Em seguida, o Presidente passa a
palavra ao Dr. Arnaldo Romano de Oliveira, que presta
esclarecimentos sobre as denúncias feitas pelo Dr. Márcio
Luiz Chila, Promotor de Justiça, e, após esse depoimento, a
Presidência passa a palavra ao Dr. Lindon Batista Neves, que
também presta seus esclarecimentos. Ouvidos os convidados,
passa-se à fase de discussão, na qual os Deputados fazem
perguntas e solicitam novas informações aos dois Delegados,
conforme consta nas notas taquigráficas. Encerrados os
debates, os convidados passam às mãos do Presidente uma
pasta que contém documentos que julgam importantes para as
conclusões dos trabalhos da comissão. O Presidente agradece
ao Or. Arnaldo Romano de Oliveira e ao Dr. Lindon Batista
Neves pelos subsídios prestados a esta CPI, agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lo de julho de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Baldonedo Napoleão -
Roberto Amaral - Jorge Hannas - Bonifácio Mourão.
ATA DA 30 REUNIAD EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de junho
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, António Fuzatto,
Sebastião Costa e Geraldo Rezende, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta-
Passa-se à 3a fase do expediente, com a distribuição de
proposições, cabendo ao Deputado António Fuzatto relatar os
Requerimentos ngs 4.335, 4.337 e 4.340/93; ao Deputado
Geraldo Rezende, os Requerimentos ngs 4.321, 4.324 e
4.325/93; e ao Deputado Sebastião Costa, os Requerimentos
ngs 4.330 e 4.332/93. Esgotada a matéria destinada à la
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. Estando
ausente o Deputado José Renato. Relator das emendas
apresentadas em Plenário, no lg turno, ao Projeto de Lei
Complementar ng 23/92 e ao Projeto de Lei ng 1.397/93, a
Presidência os redistribui, respectivamente, aos Deputados
Geraldo Rezende e Sebastião Costa. A Presidência determina a
retirada de pauta do Projeto de Lei Complementar no 3/90, em
virtude da ausência do seu Relator. Deputado Tarcisio
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Henriques, que já efetuou um estudo pormenorizado da
matéria. O Deputado Geraldo Rezende emite parecer pela
rejeição da Emenda no 20 ao Projeto de Lei Complementar ng
23/92, apresentada em Plenário no lg turno. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado Se-
bastião Costa apresenta parecer pela aprovação da Emenda ng
6, na forma da Subemenda ng 1 á Emenda ng 2, e das Emendas
ngs 7 e 8. da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Posto em discussão e votação, é aprovado o
parecer. Passa-se á 3a fase da Ordem do Dia, com a discussão
e votação das proposições sujeitas a deliberação conclusiva
da comissão. O Deputado Antônio Fuzatto emite parecer pela
aprovação do Projeto de Lei ng 981/92, na forma do vencido
no lg turno, e pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.228/93,
com a Emenda ng 1. Postos em discussão e em votação, cada um
por sua vez, são aprovados os mencionados projetos. O
Deputado Sebastião Costa apresenta parecer pela aprovação do
Projeto de Lei ng 989/92, que, posto em discussão e em
votação, é aprovado. Com a palavra, o Deputado Antônio
Fuzatto, que apresenta pareceres orais favoráveis á
aprovação dos requerimentos que lhe foram distribuídos.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos ngs 4.335, 4.337 e 4.340/93. A seguir, o
Deputado Geraldo Rezende emite pareceres favoráveis á
aprovação dos requerimentos a ele distribuídos. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos
ngs 4.321, 4.324 e 4.325/93. O Deputado Sebastião Costa
profere pareceres orais pela aprovação dos Requerimentos ngs
4.330 e 4.332/93. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são eles aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião ordinária desta comissão,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1993.
Bonifácio Mourão. Presidente - Côssimo Freitas - Ronaldo

Vasconcel los - Alvaro Antônio - Geraldo da Costa Pereira -
Gilmar Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 1.510/93
Dispõe sobre consignação em folha de pagamento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - A consignação em folha de pagamento de membro do
Poder Legislativo somente poderá ocorrer em virtude de
determinação legal, vedado o desconto em favor de partidos
políticos.
Parágrafo único - As consignações em favor de partidos

políticos já autorizadas serão canceladas no prazo de 30
(trinta) dias a contar da publicação desta resolução-
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de julho de 1993.
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José Ferraz, Presidente - José Militão - Rêmolo Aloise -
Elmo Braz - Roberto Carvalho (voto contrário) - Bené Gudes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani.
Justificação: Procura-se, no projeto de resolução ora

apresentado, a definição de regras objetivas e estáveis no
que se refere à consignação em folha de pagamento.
Lembramos, em primeiro lugar, como justificação para a
necessidade da regulamentação da matéria, que a folha de
pagamento é essencialmente um instrumento da administração.
Desta forma, deve o seu conteúdo restringir-se, na medida do
possível, às matérias de interesse administrativo e ás
exigências da lei.
Não se confunde a regulamentação ora apresentada com
cerceamento do direito individual, seja dos parlamentares,
seja dos servidores, para efetuarem as transferências
financeiras ou pagamentos que desejarem. Havendo a vontade
individual, esta sempre poderá manifestar-se mediante a
transferência direta de valores, na forma e no montante
arbitrado, entre o cedente e o beneficiário. O que não se
recomenda é a continuidade da utilização de um instrumento
da administração - a folha de pagamento - como veiculo para
a efetivação de contratos ou o cumprimento de obrigações de
natureza particular, estranhas ao âmbito da competência do
Poder Legislativo.
Em segundo lugar, o projeto de resolução que ora se
apresenta visa à simplificação e â racionalização do
processo de elaboração das folhas de pagamento, fixando
regras gerais de amplo alcance e contribuindo para a
homogeneidade de tratamento entre os parlamentares,
independentemente de filiação partidária ou de orientação
política.
Justifica-se, portanto, o presente projeto de resolução por
razões de ordem administrativa, que não representam
interferência do poder público na alçada dos interesses
particulares, mas que, pelo contrário, fortalecem-nos, na
medida em que os liberam dos trâmites da burocracia.
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia, para

parecer.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.511/93

Altera a redação do art. 95 da Resolução ng 5.065, de 31 de
maio de 1990.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - O art. 95 da Resolução ng 5.065, de 31 de maio de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 95 - Durante as reuniões, somente serão admitidos no

Plenário e nas Salas das Comissões os Deputados e os
funcionários da Secretaria da Assembléia em serviço no apoio
ao processo legislativo, não sendo permitidas nesses
recintos conversações e atitudes que perturbem os trabalhos
ou comprometam a solenidade, a ordem e o respeito.

lci - Poderão permanecer nas dependências contíguas ao
Plenário os jornalistas credenciados.

- As Lideranças da Maioria e da Minoria terão, no
recinto do Plenário e nas Salas das Comissões, durante as
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reuniões, assessoramento técnico-legislativo de um servidor,
exceto no decurso do processo de votação."-
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, lo de julho de
1993.
José Ferraz, Presidente - José Militão - Rêmolo Aloise -

Elmo Si-az - Roberto Carvalho (voto contrário) - Bené Guedes
- Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani.
Justificação: O excesso de funcionários no recinto do

Plenário e das Salas das Comissões constitui, muitas vezes,
fator que compromete o bom andamento dos trabalhos
legislativos.
A presente iniciativa visa a garantir o clima de ordem e de
tranqüilidade necessário ao criterioso tratamento que deve
ser dispensado às relevantes questões submetidas à
apreciação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto á Mesa da Assembléia, para

parecer.
PARECER PARA O ZQ TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO NQ 35/93
Comissão Especial

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposta de emenda à
Constituição em epigrafe dá nova redação ao 7Q do art. 36
da Constituição do Estado.
Publicada em 20/5/93, a matéria foi aprovada em Plenário,
no lo turno, sendo enviada à comissão especial para, nos
termos do art. 212, c/c O art. 112, 1, a", do Regimento
Interno, receber parecer.

Fundamentação
O Chefe do Poder Executivo, no exercício de atribuição que
lhe confere o art. 64, II, da Carta mineira, pretende
alterar o dispositivo constitucional que regulamenta a
contagem de tempo de serviço para efeito de adicionais.
A nova redação proposta está plenamente adequada ao 20 do
art. 202 da Constituição Federal, que prevê a contagem
recíproca de tempo de serviço apenas na hipótese de
aposentadoria do servidor.
Os adicionais por tempo de serviço, "vantagens pecuniárias
que a administração concede aos funcionários", nos dizeres
de Hely Lopes Meirelles, têm sua natureza desvirtuada quando
se permite a contagem reciproca de tempo. Deve ainda ser
ressaltado o fato de que os empregados nas atividades
privadas desfrutam direitos - como o FGTS e a participação
nos lucros - que não são concedidos aos servidores públicos.
Durante a tramitação, no 1Q turno, a proposição em tela
recebeu a Emenda ng 1, que, aprovada, integra a redação do
vencido, que acompanha este parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta

de Emenda à Constituição nQ 35/93, com a Emenda no 1, abaixo
transcrita.
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EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2 - Fica assegurada, para efeito de adicionais, a

contagem de tempo de serviço de que trata o 7o do art. 36
desta Constituição ao servidor que, até a data da
publicação desta emenda, tenha requerido junto ao poder
público estadual, devidamente instruido, a averbação da
respectiva certidão relativa à contagem de tempo em
atividade privada, emitida pelo órgão federal competente.!!.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1993.
Maria Olivia, Presidente - Agostinho Patrus, Relator -
Jorge Eduardo - Sebastião Costa- Péricles Ferreira - Célio
de Oliveira - Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leão.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 35193

Dá nova redação ao 7g do
Estado.
A Assembléia Legislativa do
Art. lg - O f 7g do artig
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 36 - ..............
f 7g - Para efeito de

contagem reciproca do temi
ou privada, nos termos dc
da República."
Art. 2g - D Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado fica acrescido do
seguinte art. 91:
"Art. 91 - Fica assegurada, para efeito de adicionais, a

contagem de tempo de serviço de que trata o 7g do art. 36
desta Constituição ao servidor que, até 20 de junho de 1993,
tenha requerido junto ao órgão federal competente a certidão
relativa à contagem de tempo em atividade privada, ou que
tenha efetuado junto ao poder público estadual a respectiva
averbação.
Art. 3g - Esta emenda ã Constituição entra em vigor na data
de sua publicação.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

396a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 1716193 pela

Deputada Maria Olivia
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
Usina Luciânia, de Lagoa da Prata, localizada na Região do
Alto São Francisco, vem investindo, há bastante tempo, em
controle ambiental.
Preocupada em diminuir, ou mesmo eliminar, a poluição
ambiental, a direção daquela empresa contratou, em 1986, o
biólogo Guilherme de Faria Barreto para desenvolver um
projeto de controle do meio ambiente, especialmente nas
bacias dos rios Santana e São Francisco.
Entre os programas desenvolvidos pela Usina Luciãnia,
merecem registro:

art. 36 da Constituição do

Estado de Minas Gerais aprova:
o 36 da Constituição do Estado

aposentadoria, é assegurada a
DO de serviço na atividade pública

2g do art. 202 da Constituição
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- tratamento total dos efluentes líquidos, através da
construção de lagoas de estabilização e cascateamento.
"ferti-irrigação", que é a aspersão da água de lavagem da
cana, misturada á vinhaça, no canavial, aumentando a
fertilidade do solo, com economia de adubação química e
aumento de produtividade por hectare;
- levantamento dos focos de esquistossomose, aliado a um
trabalho de educação sanitária das populações das áreas
afetadas;
- programa de reflorestamento das matas ciliares dos rios

Santana e São Francisco, com o plantio de 120 mil árvores
nativas e frutiferas, uni trabalho pioneiro na região e mesmo
no Estado, e que, hoje, começa a produzir os primeiros
frutos;
- criação de viveiro de mudas de árvores, com produção de

25 mil mudas anuais;
- arborização e paisagismo da Vila Luciánia e das vias de

acesso à usina.
Vaie dizer que a Usina Luciãnia é uma das primeiras do
Estado a ter licença de funcionamento definitiva, fornecida
pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM.
Paralelamente a esse trabalho, a empresa é uma das
financiadoras do Projeto Rio São Francisco, desenvolvido
pela Associação Ambientalista do Alto São Francisco - ASF -
que já elaborou o diagnóstico da bacia daquele rio e está
concluindo um levantamento fitossociológico, que é o
levantamento da flora nativa da bacia. Além disso, de-
senvolve uma campanha de educação ambiental junto às
comunidades ribeirinhas e às escolas urbanas e rurais, com o
apoio de outras grandes empresas da região, como a Embaré de
Lagoa da Prata, a Nestlé de Arcos e a White Martins de
Iguatama. Em fase de elaboração está o Plano Diretor de Meio
Ambiente e Controle Ambiental, para os próximos dez anos.
Diante de um histórico e crônico processo de degradação e

de exploração predatória do solo, a Usina Luciânia assume e
toma a dianteira na luta pela preservação da natureza e pela
defesa do ecossistema da região.
Um projeto maior, em parceria com o Instituto Estadual de
Florestas - IEF - com empresas privadas, com proprietários
rurais das margens do rio São Francisco, com a Associação
Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -, e que abrange os
Municipios de Lagoa da Prata. Arcos, Bambui e Iguatama,
começa a tomar forma.
A introdução de espécies nativas já extintas na região é um
dos objetivos da parceria, que já providencia material
cartográfico, inventário botânico, coleta de sementes e
produção de mudas. A seguir, serão feitos o monitoramento da
recuperação da vegetação natural e o desenvolvimento das
espécies introduzidas, para recuperação das matas ciliares e
das lagoas marginais do Alto São Francisco.
Esse outro projeto, além de contar com o apoio financeiro
da Usina Luciãnia, conta também com o apoio da Belgo
Mineira, da Companhia Mineira de Metais, da Rio Paracatu
Mineração e da Prefeitura de Lagoa da Prata.
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Quando se comemorou, no dia 5 do corrente, o Dia Mundial do
Meio Ambiente; quando esta Casa promoveu uma exposição
didática e ecológica, juntamente com a Sociedade
Ornitológica Mineira - SOM -, que recebeu a visita de 2.500
estudantes e mais de 35 mil pessoas, vale este testemunho de
que existe uma empresa realmente interessada em proteger a
natureza e desenvolver programas de recuperação ambiental.
Ressalto a importância da Usina Luciânia no contexto do
desenvolvimento econômico, industrial, social e político de
Lagoa da Prata, fazendo referência aos dados que se seguem.
A empresa mantém 3.000 empregos diretos, 500 empregos em
"terceirização" e, aproximadamente, 2.000 empregos
indiretos; tem fichados 12.000 dependentes diretos; a
produção de açúcar, na safra de 1992, foi de 1.600.000 sacas
e 36.000.0001 de álcool carburante, e a produção da safra de
1993 é de 1100.000t de cana.
A Usina Luciãnia é a 6a maior contribuinte de ICMS da

Superintendência Regional Deste, em Divinópolis, que abrange
76 municípios do centro-oeste mineiro.
A usina possui uma vila com 385 residências e 2.000
moradores, que contam com infra-estrutura sanitária e com
assistência social que inclui centro médico-odontológico,
farmácia, padaria, restaurante, cinema, clube, praça de
esportes, escolas, creche, centro social, vaca mecânica, com
distribuição gratuita de leite, e pão de soja, a que têm
acesso todos os funcionários e dependentes.
E importante, em razão dos fatos mencionados, registrar a
presença da Usina Luciánia de Lagoa da Prata, pioneira na
defesa do meio ambiente.
Sr. Presidente, gostaria de registrar também que sou filha
de Lagoa da Prata e que respeito e admiro o trabalho da
usina açucareira, porque ela dá as nossas famílias carentes
o seu sustento. Muito obrigada.

398è REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/6/93 pelo

Deputado Geraldo Rezende
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs
Deputados, a minha presença nesta tribuna, na tarde de hoje,
se justifica para registrar um fato inédito, senão na
Assembléia, pelo menos nos meus seis anos de mandato como
Deputado Estadual
Vou ler uma carta que recebi ontem do Sr. João Batista

Sobrinho, servidor público do Estado e morador da cidade de
Uberlândia, que me escreveu, solicitando o seguinte: H
Lê:)
*"Sr. Deputado Geraldo Rezende.
Cumprimentando-o cordialmente, venho através desta pedir a
Vossa Excelência para levar ao conhecimento do Senhor
Secretário de Administração que estou recebendo meus
vencimentos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais e também estou sendo pago pela Secretaria de
Administração.
Estou pedindo que este pagamento seja sustado, para não me
trazer aborrecimentos futuros.
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Somente quero o que eu tenho direito.
Esperando ser atendido pelo amigo e companheiro,
João Batista Sobrinho.!!
(t - Publicado de acordo com o texto original.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, particularmente, entendo

que a honestidade é um valor indissociável do ser humano. Um
valor que aprendemos a agregar desde a infância. Porém, no
momento em que o Pais atravessa uma grave crise moral e
ética, crise esta que consolida cada vez mais a cultura da
corrupção, tanto na vida pública como no setor privado, o
pedido desse cidadão é um fato que merece todo o nosso
louvor.
Infelizmente, a atitude do Sr. João Batista Sobrinho não

corresponde à regra geral que impera no Brasil de hoje, um
Brasil onde a gente tem que levar vantagem em tudo, como
diria o ex-garoto propaganda Gérson.
O fato de estar recebendo dois salários e pedir para
receber apenas aquele a que tem direito ganha uma amplitude
ainda maior quando nos lembramos do triste episódio do ex-
Ministro da Previdência Social, António Rogério Magri.
Todos devem recordar-se de que Rogério Magri, apesar de
receber um polpudo salário como Ministro de Colior,
continuava embolsando os vencimentos como funcionário
licenciado da Eletropaulo. E ainda teve a descompostura, e
porque não dizer, a "cara-de-pau", de reivindicar na Justiça
o recebimento dos dois salários.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta simples iniciativa do
Sr. João Batista Sobrinho representa, para mim, mais uma
dose de esperança, em nosso Brasil. E mais uma prova de que
o Brasil tem jeito, de que é um Pais plenamente viável. E o
grande timoneiro que levará o Brasil á condição de nação
desenvolvida e equilibrada socialmente será o seu próprio
povo.
Quando uso a palavra povo, refiro-me aos milhões e milhões
de cidadãos brasileiros que, assim como João Batista
Sobrinho, são humildes, levantam cedo, trabalham com
dedicação, criam suas famílias com muito sacrifício e têm
como valor irretocável a honestidade. E o que é mais
importante: à noite, quando chegam em casa e se deitam para
o merecido descanso, não levam consigo nenhum peso na cons-
ciência.
Tenho absoluta certeza de que muitas pessoas, habituadas
que estão a viver de 'espertezas", qualificariam o Sr. João
Batista de bobo, otário, doido e outros adjetivos menores.
Diriam também que de nada adianta tomar essa atitude,
enquanto outros assaltam os cofres do Estado e enriquecem às
custas do dinheiro do contribuinte.
Mas essas pessoas se esquecem de que a atitude desse homem
tem uma única e louvável explicação, O Sr. João Batista
preferiu a satisfação pessoal da consciência tranqüila à
sedução do dinheiro fácil.
Para finalizar, quero dizer mais uma vez: são pessoas como
João Batista Sobrinho que não colocam à venda a conduta
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ética nem a retidão moral, que ainda nos fazem ter
esperanças em nosso Brasil

39a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/6/93 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, hoje, pela manhã, como é do conhecimento de todos
os colegas, durante a votação, fomos vítimas, mais uma vez,
de agressão por parte de algumas pessoas das galerias.
Quando eu saia de uma das comissões técnicas e passava para
a outra, ao atravessar a cantina ali existente, recebi
pressões por parte de membros do Sindicato da Polícia Civil.
revoltados que estavam por causa da votação que nós.
Deputados, realizamos na parte da manhã.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendo ser grave esta

situação. Isso não pode continuar ocorrendo nesta Casa. Não
podemos continuar no exercício legitimo do nosso direito,
que é o trabalho aqui dentro desta Casa, sob ameaça, sob
pressão.
Temos sido agredidos e caluniados de todas as formas. Hoje,

andando nesta Casa, que, na realidade, é a casa do povo, mas
é também o nosso ambiente de trabalho, recebemos pressão.
Quando falei com o pessoal do Sindicato da Policia Civil
que, sob pressão, eu não votaria, esta aumentou, com ameaças
graves, segundo meu ponto de vista. Não estamos aqui para
receber calúnias e difamações de ninguém. Além de sermos
Deputados, somos também seres humanos, temos a nossa honra a
zelar e a nossa personalidade a defender. Além de tudo.
quando se trata de um sindicato da Polícia Civil, a qual tem
como atribuição constitucional, como atribuição maior a
segurança da pessoa humana, essa atitude se torna mais
delicada.
Estou nesta tribuna, devidamente sereno, sem perder a calma
e a serenidade indispensáveis a todos nós, para dizer que
este ambiente de trabalho está ficando pesado, carregado.
inconveniente. Os Deputados, que compõem um dos Poderes do
Estado, não podem continuar trabalhando dessa forma.
Não somos culpados pela crise do Pais. Não podemos,
sozinhos, responder por uma crise que vem desde os tempos da
renúncia de Jãnio Quadros. Nós, Deputados, não podemos
responder sozinhos pela crise profunda que atinge o servidor
público de Minas Gerais, porque ela tem a mesma intensidade
em todos 'os Estados da Federação. Ela não pode ser resolvida
só com a votação de um projeto de reajuste de vencimentos ou
só com a votação de uma nova política salarial. Pode, sim,
ser amenizada e até resolvida com uma revisão consciente e
mais acentuada da Constituição Federal, porque a questão do
servidor público tem profundidade maior. Não se resolve com
um simples reajuste de vencimentos. Não adianta ficar
agredindo os Deputados com cartazes caluniosos, difamando-
os, não só porque não é por ai que os convencerá, mas pela
intensidade e delicadeza da situação.
Fomos conduzidos a esta Casa para votarmos de acordo com a
nossa consciência. Quem nos escolheu para o exercício
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parlamentar, escolheu-nos conhecendo a nossa personalidade.
Da minha parte, não concordo e não aceito pressão de espécie
alguma. Nada me desviará da consciência do que estarei
fazendo na hora de votar.
A pressão difamatória só prejudica. Prejudica ate os
Deputados do PT, que estão aqui nos ouvindo. Prejudica a
convivência dos Deputados da Situação com os da Oposição.
Esse clima criado aqui está influenciando negativamente
nossa convivência interna. E preciso acabar. E preciso que a
Mesa sinta a responsabilidade do momento e tome as
providências cabíveis. Multo obrigado.

398g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/6/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento: ilustres membros da Mesa, Sras. Deputadas Elisa
Alves e Maria Olivia, antes de usar esta tribuna, eu
gostaria de trazer minha solidariedade ao Deputado Bonifácio
Mourão e dizer que nós todos estamos precisando de mais
solidariedade. Não é possível continuar tudo do jeito que
está.
Estão tentando engessar o nosso trabalho, estão tentando
calar a nossa voz. Democraticamente respeitamos
manifestações populares. Mas, hoje, pela manhã, daquele lado
da tribuna, alguém disse que esta Casa merecia um tiro,
porque resolveu apoiar uma emenda constitucional que,
realmente, revoga, muda a Constituição mineira.
Hoje, pela manhã, líamos um artigo do "Jornal do Brasil",
que tratava da riqueza das centrais sindicais do Brasil, dos
milhares e milhões de dólares que circulam nas mãos da CUT e
de outras centrais sindicais q ue têm muito dinheiro. E quase
igual a um governo. Não é justo um Governo de Estado
continuar pagando, cedendo funcionários públicos pagos pelo
povo de Minas Gerais para atuar em centrais sindicais, em
sindicatos, não interessa se da Capital ou do interior, se
pobres ou mais ricos. Isso não é justo para com o
contribuinte de Minas Gerais, para com o povo, que precisa
de escola, de saúde, de saneamento básico, de estradas e de
implementos agrícolas para poder produzir. Não é justo que
esses recursos sejam aplicados em outras áreas, como
acontece com a área sindical
O nosso voto foi de consciência plena, limpa, de
honestidade para com o povo. Nós não aceitamos ameaças e não
temos medo delas, venham de onde vierem.
Da mesma forma, ontem, minhas senhoras e meus senhores, na
Cidade de Juiz de Fora, Capital da Zona da Mata, mais uma
vez a Assembléia Legislativa esteve presente, realizando
mais uma audiência pública regional. Temos que ir, pois
assim reza a Constituição. E foi importante termos ido,
porque ouvimos Prefeitos. Vereadores, sindicatos e muitas
pessoas dizendo o que querem do Orçamento, o que querem do
Governo, o que precisam receber do Estado. E lã, também,
tentaram nos manietar. E não me venham dizer que isso é ra-
zoável, porque não é. A manifestação democrática é razoável.
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Vaiar, aplaudir, criticar, elogiar. Mas, quando tentam
impedir a nossa voz, a nossa manifestação, usando inclusive
apitos, isso é covardia. Deviam ter-me falado que iam usar
apitos para que eu também pudesse levar o meu, ou até um
sino, quem sabe, para não deixar as pessoas desse grupo se
expressarem. isso é jogo sujo sim. No momento em que as
pessoas daquele grupo, a quem respeito democraticamente,
usam da palavra, nós respeitamos o direito delas de falarem.
E quando nós, Deputados que, neste momento, como bem disse o
Deputado Bonifácio Mourão, fazemos parte do Governo, porque
compomos o Bloco Parlamentar de Apoio, formado pela maioria
dos partidos desta Casa que apóiam o Governo, que torcem e
querem que ele acerte, que seja um bom Governo, honesto e
preocupado com o povo, íamos nos manifestar, essas pessoas,
com apitos, tentavam nos impedir. Mas não nos impediram,
porque todos nós falamos.
Eu tenho voz firme, como tem o Deputado Roberto Amaral,

como tem o Deputado Sebastião Helvécio, que também não tem
medo- Mas, quando eu deixava o plenário do teatro de Juiz de
Fora, uma pessoa do grupo, um homem, veio com um cartaz,
como se quisesse esfregá-lo em mim. Eu não tenho medo, mas,
graças a Deus, tenho controle emocional suficiente para não
reagir a tais atitudes.
Não venham dizer-me que isso é democracia. isso é uma

falta de respeito e contou com o incentivo de colegas nossos
desta Casa. Assim, quero denunciar esse tipo de
comportamento, que nada tem a ver com a vontade do povo
mineiro.
Eu respeito a revolta das pessoas diante dos problemas, da
fome, da miséria, dos baixos salários. Isso existe, sim, e
estamos lutando para melhorar a situação deste Estado.
Aproveito para perguntar por que o pessoal da Educação, que
só fala em salários, não fala, por exemplo, na repetência
escolar. Cada criança que repete o ano, em Minas Gerais,
custa US$250,00 para o Estado. E dinheiro nosso que podia
estar sendo usado para pagar melhores salários aos
professores públicos, mas, está indo para o bueiro, para O
lixo. Por que ninguém fala em repetência escolar? Isso custa
dinheiro. Além de prejudicar as crianças, prejudica o bolso
do contribuinte. Mas, ninguém fala sobre isso. Só falam em
cobrar solução para os problemas educacionais. Os salários,
sim, têm de ser dignos. As professoras têm de ganhar bem.
Nós sempre defendemos os professores, nesta Casa. E de minha
autoria a emenda ao art. 31, que passou o qüinqüênio de 5%
para 10%. Nisso ninguém fala. Ninguém diz o que já fizemos
em favor deles. Ninguém fala que muitos Deputados votaram em
favor da educação, como o Deputado Cóssimo Freitas, como o
Deputado Mílton Sailes. Agora estamos jogados na vala comum,
como se fôssemos traidores.
o Deputado Antônio Fuzatto, que não se encontra presente,
disse ontem, na audiência pública, que nós queremos colocar
os professores na cadeia, porque estamos com uma ação na
Justiça. Acontece que isso é direito do cidadão, quando ele
é injuriado e difamado. Nós estamos sendo injuriados e
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difamados injustamente por um grupo de pessoas. Não é toda a
classe, não. Ninguém vai me provar que 400 mil pessoas
concordam com aquela forma de ação de um grupo de pessoas.
Nós nem sabemos de quem se trata, porque não assinaram o
cartaz. Não colocaram lá o nome do sindicato ou do
Presidente de sindicato responsável pelo cartaz. Está apenas
escrito "Funcionários públicos do Estado. Isso não é
assinatura. Isso é fugir da responsabilidade. Estamos
ingressando, sim, com uma interpelação judicial, para apurar
quem pagou e quem mandou fazer o cartaz. Que se apresente o
sindicato que mandou elaborar o cartaz, para que possamos
processá-lo e processar o seu Presidente. Que ele tenha a
coragem de se apresentar, quando a interpelação judicial
entrar na Justiça. Chega de acusações infundadas e
eleitoreiras, para comprometer o nome das pessoas,
principalmente das pessoas sérias e trabalhadoras, compro-
metidas com o povo. Eu não aturo, outros não aturam, e não
iremos mais aturar essas acusações. Basta! Aqui não existem
covardes.
Quero também dizer que, hoje pela manhã, em meio a tantas
noticias ruins, tivemos algumas noticias boas. Juntamente
com outros Deputados, participei, no Palácio da Liberdade,
da assinatura de um convênio, que é histórico. Há seis anos
que venho lutando por esse convênio. Ele vai tratar da
qualidade da água e da poluição em Belo Horizonte. Belo
Horizonte é, hoje, uma cidade poluída em virtude de águas
Podres que vêm, por exemplo, do Município de Contagem. Não
estou criticando o Município de Contagem. Trata-se, apenas,
de uma realidade. O córrego do Onça e o ribeirão Arrudas,
que vêm para a Região Metropolitana de Belo Horizonte,
comprometem a qualidade de vida nesta cidade incluindo a
nossa querida lagoa da Pampulha, património histórico,
turístico e cultural da cidade.
Eu, que não votei no Sr. Hélio Garcia, tenho de ter a

coragem e a sinceridade de dizer o que é positivo. Há coisas
erradas por aí. Em todo governo há coisas erradas. A
Prefeitura de Belo Horizonte está nas mãos de outro partido
e também tem coisas erradas. Todo governo erra. Quem
trabalha muito também erra. Mas eu tenho de dizer aqui que
fiquei feliz, como também o Deputado Roberto Brant, atual
Secretário da Fazenda, morador da Pampulha, que lutou,
durante muitos anos, pela concretização desse convénio, que
vai beneficiar não só a região da Pampulha onde habitam
cerca de 800 mil pessoas. A sujeira não chegará mais à
região da Pampulha. A Pampulha só vai ser abastecida com
água da chuva. Não venham dizer-me que isso é coisa de
elite. Isso não tem nada a ver com elite. É um problema
ambiental de Belo Horizonte. E um problema ecológico da
cidade.
Aproveito para dizer, aqui, de viva voz, do nosso
entusiasmo, da nossa alegria com a assinatura desse
convénio, pelo qual tenho lutado há tantos anos. Sei que
esta é uma' luta também de várias outras pessoas e, aqui,
incluo o Deputado Roberto Brant. Devo dizer, também, que
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esse era o sonho do Sr. Hélio Garcia, quando era Prefeito de
Belo Horizonte. Lá estavam presentes os Prefeitos de
Contagem, e de Belo Horizonte, que fez um discurso elogiando
o convênio. Se o pessoal da Casa não reconhecer isso, vai
entrar em dissonância com o que diz o Prefeito de Belo
Horizonte, que é do PT, que elogiou esse convênio. A voz
aqui é minha, do Prefeito de Belo Horizonte e do Prefeito de
Contagem. São três partidos, que, unidos , reconhecem
publicamente a validade desta ação, que envolve
US$370.000.000,00, muito bem aplicados, diga-se de passagem.
Termino, Sr. Presidente, mesmo desejando falar muito mais.

Quero dizer que estão aqui em minhas mãos, e não é nenhuma
benesse para mim, os subsídios que solicitei ao Departamento
de Consultoria e Pesquisa da Assembléia a respeito do que
foi trabalhado na nossa audiência pública. Estão aqui dados
referentes à área de saúde, à área do Orçamento, á área da
Infra-estrutura urbana, á área da arrecadação, á área da
agropecuária e politica-rural, para mostrar que a audiência
pública não é politicagem, não é brincadeira, mas é coisa
séria. Vamos lá para recolher subsidios para o nosso
trabalho parlamentar, não só para o Orçamento, mas até para
poder pressionar e cobrar do Governo Estadual medidas que,
efetivamente, melhorem a qualidade de vida das regiões onde
a gente se apresenta nas audiências públicas. Muito
obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
398a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discursa Proferido em 17/6/93 pelo
Deputada Berié Guedes

O Deputado BenÕ Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias. A exemplo de outros
Deputados representantes da Zona da Mata, estivemos, ontem,
emnossa querida Juiz de Fora, e, a convite nosso, estiveram
lá cerca de sete Prefeitos, alguns Vereadores e, também, a
Delegada de Ensino de minha cidade. Pensávamos que teriamos
uma reunião tranqüila, em que as questões principais a serem
debatidas seriam referentes aos interesses maiores dos
Prefeitos e Vereadores por suas comunidades, que
apresentariam seus pedidos para elaboração do Orçamento, mas
verificamos que nada disso poderia ocorrer, porque havia um
clima hostil. Vi dois Deputados amigos, que, durante anos,
vêm dando o máximo de si por Juiz de Fora e região, como é o
caso do Deputado Amilcar Padovani, 27 anos de Assembléia,
como é o caso do Deputado Sebastião Helvécio, já com dois
mandatos, já tendo sido Secretário da Saúde, que foram
agredidos terrivelmente. Nós, não por medo, mas pela
tristeza que nos envolveu naquela oportunidade, fizemos uma
reflexão e não nos manifestamos. Refletimos que, às vezes, o
silêncio vale mais que um discurso inflamado e verificamos
que, naquele momento, não havia clima para manifestações.
Quero dizer também que não reclamo dos Deputados do PT que
usaram da palavra, pois, em momento nenhum, pude ver
qualquer deles se manifestar contra seus colegas. Tenho o
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maior respeito pelos colegas do PT, que representam a
Oposição, e, esta, como tal, deve ser respeitada.
Entretanto, entristeceu-me o procedimento adotado pelo
funcionalismo, que até já recebeu de muitos Deputados toda a
atenção, todo o carinho e, até mesmo, todo o apoio, num
momento em que o próprio Governador dizia que não haveria
possibilidade de conceder aumento melhor, como era de seu
desejo e como já o havia feito no passado. Isso, porque, no
passado, esse mesmo Governador foi idolatrado pelo
funcionalismo público. Tanto foi idolatrado, que o próprio
funcionalismo o ajudou a eleger o ex-Governador Newton
Cardoso.
Agora, quando a conjuntura é outra e afeta, sobremaneira, o
nosso Estado, estamos vendo esse tipo de comportamento, que
tem ocorrido principalmente nas cidades maiores, como por
exemplo, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Tenho a certeza de
que ocorrerá em Uberlândia, e, dessa forma, o Deputado
Geraldo Rezende também sofrerá com as agressões por parte do
funcionalismo público.
Assim sendo, repudio esse tipo de comportamento, pois não
devemos reviver fatos já passados. No momento do voto, o
funcionalismo vai julgar o trabalho de todos nós e dirá sim
ou não. Entretanto, agora não é o momento adequado para esse
tipo de procedimento. A nossa conduta nesse processo está
sendo coerente, pois apoiamos um Governador que foi eleito
pela maioria dos mineiros. E, assim, estaremos com ele em
todos os momentos, quer sejam bons, quer ruins.
Ontem, levamos a Juiz de Fora várias lideranças, entre elas
vários Prefeitos e Vereadores, e gostariamos muito que o
funcionalismo público ouvisse a opinião dessas lideranças.
Naquela oportunidade, estivemos solidários com colegas
nossos, que são de Juiz de Fora e que não mereciam aquele
tipo de agressões. Gostaria de citar o exemplo do Deputado
Sebastião Helvécio, que há muitos anos trabalha nesta Casa
e, mesmo não sendo homem de grandes posses, conseguiu se re-
eleger com votação expressiva. Assim sendo, não será agindo
dessa maneira que o funcionalismo alcançará seus objetivos.
Gostaria de que se registrasse nos anais desta Casa o
carinho do Prefeito Custódio Mattos, que nos recebeu com
toda a fidalguia em Juiz de Fora. Quero agradecer, também, a
presença dos Prefeitos, Vereadores e da Delegada de Ensino
de Leopoldina. Quero, também, estender meus cumprimentos a
todos os meus colegas Deputados que foram prestigiar a
iniciativa pioneira da Assembléia Legislativa.
Espero que, na próxima audiência pública, tais fatos não se
repitam, porque eu sai tão decepcionado de Juiz de Fora, que
não pude manifestar-me naquela ocasião, mas o faço agora
desta tribuna. Quero dizer que meu posicionamento sempre foi
coerente: sou filho de professora, meu pai foi caminhoneiro
e funcionário público, e eu jamais trairia a memória de
ambos. Apesar de passarmos grandes dificuldades no Sul de
Minas, quando minha mãe ficou seis meses sem receber seus
salários de professora, nunca saiu ela ás ruas para agredir
Deputados como fazem agora. Pelo contrário, ela sobreviveu
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com suas próprias forças, trabalhando em casa, fazendo tricô
para sobreviver, esperando que o Estado melhorasse sua
situação. E não queremos que esse filme se repita agora,
razão pela qual votamos com o Governador Hélio Garcia, que é
homem sério, correto, que honra seus compromissos.
Quero ainda, nesta oportunidade, dizer da minha satisfação
de ter conseguido a instalação da regional de saúde de
Leopoldina e agradecer ao Governador Hélio Garcia e aos
senhores Deputados que me ajudaram nessa empreitada.
Leopoldina vai ser sede, agora, de regional de saúde,
congregando cerca de 21 cidades.
Anteontem, o Dr. Sérgio Maranha tomou posse lá, na
Secretaria da Saúde, fato que é motivo de muito orgulho, de
muita satisfação, num momento como este, quando é difícil
conseguir alguma coisa. Portanto, fico muito honrado de já
ter conseguido uma Delegacia Regional de Ensino e, agora,
uma Delegacia Regional de Saúde, trabalhando em duas
frentes, trabalhando não apenas no discurso, mas também na
prática. Muito obrigado. -

398a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/6/93 pelo

Deputado Amilcar Padovam!
O Deputado Amilcar Padovani - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, inicialmente, quero agradecer as palavras do
nobre Deputado Bené Guedes, que hoje já é conhecido e
respeitado nesta Casa.
Sempre repito em meus pronunciamentos, alicerçados em 27
anos de vida pública, que aqui temos que respeitar uns aos
outros e nos fazer respeitar, porque essa é a única maneira
com que a democracia poderá prosperar e sobreviver.
O que houve em Juiz de Fora, ontem, prefiro nem recordar
mais, porque é a minha terra. Já pedi desculpas a todos os
senhores pelo lamentável episódio que presenciamos lá e
quero dizer, mais uma vez, genuflexo até, que aquela não é
Juiz de Fora. Aquilo é apenas um conjunto de pessoas meio
desnorteadas, que não espelha o quadro real de Juiz de Fora.
Ditas essas palavras, quero dizer que, em 27 anos de vida
pública, jamais votei contra o funcionalismo público.
Inclusive, nesse cartazinho que anda por ai, com esse
negócio de traidores e essa coisa toda, colocaram o meu
nome, e fico satisfeito pelas companhias que ali estão. No
dia da votação, eu não estava presente aqui, mas não vou
tirar meu corpo fora. Se estivesse aqui, votaria como foi
votado pela maioria. Quero dizer o seguinte eles atiram no
Pedro para machucar o Paulo ou o João. Atiram sem saber, vão
atirando a esmo. E o que acontece, então, é que esta Casa,
hoje, vive um clima que parece um barril de pólvora. Ou nos
entendemos como homens públicos, como homens de bem, como
pessoas de dignidade aqui dentro desta Casa, ou vai
acontecer coisa ruim aqui dentro. E preciso que coloquemos a
cabeça no lugar e encontremos um denominador comum, visando
ao beneficio de Minas Gerais.
Não estou aqui para apoiar o Governador Hélio Garcia porque
ele é bonitinho, feio, assim ou assado, mas porque tenho por
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ele respeito e admiração e acho que ele é bem intencionado,
é um homem honesto, que tem vontade de acertar, que pegou o
governo numa situação dificil, como aconteceu com o
Presidente Itamar Franco, que também pegou um governo
difícil. Mas não podemos viver de acordo com a teoria do
"quanto pior, melhor", defendida por algumas pessoas. Esse
não é o meu ponto de vista, nunca foi ou será. Não estou
aqui querendo servir de algodão entre os cristais, evitando
que uma inteligência como a do Fuzatto entre em choque com a
do meu amigo Dilzon Meio; evitando que nosso querido
Carneiro Leão, por quem sempre tive uma grande admiração,
entre em atrito com Amilcar Padovani e em luta com Wilson
Pires ou Romeu Queiroz. E preciso que cada um defenda seu
ponto de vista, mas com ética e, sobretudo, com respeito. Já
não concordei com algumas palavras do Deputado Gilmar
Machado certa vez. Mas é aquele negócio: "Embora não
concorde com uma só palavra do que dizeis, defenderei até a
morte o vosso direito de dizê-las." Cada um tem o direito de
dizer o que pensa. Podemos até não concordar, mas precisamos
respeitar a opinião do outro.
O povo, cada vez mais, tem uma imagem deturpada do
Legislativo. Esse mesmo povo precisa comparecer ás sessões
para verificar que não somos o que está sendo pintado nas
ruas.
Essa era a advertência que gostaria de fazer, porque
prevejo dias piores nesta Casa. Se a situação continuar
nesse radicalismo, não teremos sossego nem paz. Todos os
partidos necessitam unir pensamento e trabalho para dar a
Minas o mínimo, já que ela merece o máximo.
O professor, advogado e analista político Newton Vianna de

Oliveira elaborou um artigo muito bem feito, com o qual em
tudo concordei, endossando plenamente o seu trabalho, o qual
tomo a liberdade de ler. (- Lê:)

O Divã
E conhecidíssinia aquela piadinha em que o sujeito encontra

a mulher, dentro do lar, em flagrante adultério, deitados
nus no divã da sala, esposa e amante . . . e quando lhe
perguntaram: - e o que você fez? Ah! tirei o divã e dei
sumiço nele, pronto! . - -
Semelhante á piada é a reação do governo ao se "descobrir"
a vasta rede de corrupção praticada por hospitais
conveniados com o INAMPS: 'vamos extinguir o INAMPS! pronto!

. Não tendo coragem nem disposição de dissolver os
"laços conjugais" que unem hospitais e o órgão
governamental, pondo fim a esse flagrante adultério - dos
que adulteram faturas de cobrança de serviços superfaturados
ou não executados - intensa e extensamente praticados no
pais inteiro, onde trilhões são furtados da Previdência
Social no dia-a-dia dos atendimentos, internamentos e
cirurgias, o governo finge tomar drástica atitude e. a
exemplo do marido "enganado", se contenta em retirar o divã,
esquecendo-se de que adultério se pratica em qualquer lugar,
a qualquer hora, a qualquer tempo.
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E ainda frouxa e incapaz como marido enganado, que é o
último a saber, foi preciso que uma rede de televisão
trouxesse a público, o que sempre se soube, ou seja: desde
que as antigas caixas de pensões e aposentadorias dos lÁPIs,
IAPCs, rA pSs, IPÁSEs, etc, foram incorporados ao INPS,
ocorreu a hipertrofia da Previdência, transformando-se num
monstra gigantesco, sem qualquer controle em que os
espertalhões encontraram caminha fácil para as conhecidas
maracut aias.
Não obstante a bom desempenho do atual ministra da

Previdência, é longo o caminho a ser percorrido até que tudo
volte á normalidade desejável, onde a eficiência e a
competência se aliem à lisura e à transparência não só do
arrecadado como do aplicado na seguridade social, pois que
toda ela está a exigir profundas reformas, sem ficar nos
paliativas e nas medidas de ocasião e na unilateralidade de
cada fato, pois urge atacar toda o complexo.
Quando a Previdência foi criada, estava estruturada num
tripé: contribuição do empregada, empregador e governo. Aos
poucos o governa além de não contribuir, passou a desviar
dinheiro para seu caixa em aplicações duvidosas; o
empregador, encontrou meios e formas de driblar a
fiscalização; a administração descentralizada governamental,
q ue introduziu o regime celetista, descontava e não recolhia
(União. Estado e Municípios têm dividas gigantescas com a
Previdência). A arrecadação limitou-se ao grosso da
assalariado e das firmas e empresas honestas. Juntem-se a
isso, aposentadorias fajutas; segurados encostados (são os
das filas das bancos), cuja maioria, por estar 'doente'
trabalha fazendo bicos, sem vinculo empregaticio; in-
denizações por acidente de trabalho arrancadas por advogados
espertalhões e inescrupulosos em quantias fabulosamente
desproporcionais.
Salta aos olhos que um organismo previdenciário cheio de
tantas mazelas é realmente inviável, pela acúmulo através
dos anos de tanta desorganização, omissão, Ineficiência e
corrupção, e admira-se que ainda continue de pé.
A saída alvitrada par distraídos dirigentes que esposam o

aumento da tempo de serviço e das aliquatas e percentuais de
recolhimento são atitudes levianas e irresponsáveis, pasto
que fáceis de serem aplicadas, pais recairão sobre a parte
mais fraca, e cortar beneficias e majorar arrecadação não
passa da velha política tributarista e escarchante, injusta
e espoliativa. que guarda semelhança com o incompreensível
Imposto de Renda, que apropriadamente deveria ser Imposto do
Assalariada.
Se se tiver coragem, decisão, persistência, supervisão

constante e controle permanente, em breve veremos acontecer
sem nenhum milagre ou mágica: no setor de aposentadoria, o
segurado da previdência terá direito a receber na exata
proporção para a qual contribui, ou seja, integralmente,
como ocorre com funcionárias públicos civis e militares; os
hospitais receberão diárias justas e lucrativas e serão
ressarcidos das despesas cirúrgicas, de exames laboratoriais
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e de qualquer serviço prestado efetivamente, tão logo sejam
conferidas e glosadas as faturas, que serão assinadas, na
presença e de acordo com o paciente, que estará obrigado a
confirmar o atendimento, depois de atendido, é claro."

398g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/6/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcel los
O Deputado Ronaldo Vasconcellos t - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, assessoria da Casa, pessoas
presentes nas galerias, membros da imprensa, gostaria de
encaminhar favoravelmente a votação desse requerimento e, ao
mesmo tempo, esclarecer a população de Minas Gerais sobre a
minha decisão de entrar com uma interpelação judicial
contra o comando que liderou a greve do funcionalismo
durante os meses de abril e maio. Assim fazemos porque
desejamos que nossa imagem política e pessoal seja
preservada, já que não aceitamos, de maneira nenhuma, ser
chamados de traidor. Não sou traidor do funcionalismo
mineiro e gostaria de fazer algumas considerações a respeito
disso.
Em primeiro lugar, gostaria de dizer que nunca,
Publicamente. assumi, mas faço-o aqui e agora: já ajudei
muito o funcionalismo público. Fui o autor da emenda á
Constituição do Estado a qual é, na realidade, o grande
motivo da revolução que o atual Secretário da Educação está
fazendo nesse setor, em Minas Gerais. Por duas vezes
seguidas, na elaboração da Constituição do Estado,
juntamente com a nobre e inteligente Deputada Sandra
Starling, lutei para que fosse incluída a eleição direta
para o cargo de Diretor. Também trabalhei com afinco e
dedicação para que fosse incluída em nossa Constituição a
seleção competitiva interna. Aliás, algumas de nossas
sugestões, hoje, fazem parte da Constituição do Estado.
Essas têm ajudado o Secretário da Educação a valorizar os
Diretores, Inspetores, Supervisores, Orientadores e
professores, os quais prestam serviço nas 7 mil escolas
estaduais de Minas Gerais. Tenho a certeza de que, só por
essa emenda, ou seja, por esse artigo, meu nome pode ser
considerado como o de um dos Deputados que já prestou algum
serviço ao funcionalismo público mineiro.
Não fosse por isso, no último aumento proposto pelo
Executivo, fizemos algumas considerações para que fossem
melhoradas as condições de apostilamento de funcionários
Injustiçados pelo Governo anterior e, até mesmo - por que
não dizê-lo? -, por este Governo, já que a referida questão
dá uma data básica fatídica, 31/12/87, o que não corresponde
á realidade funcional de quem tenha ocupado cargo de
confiança antes dessa data, mas sim, á de quem o tenha feito
após essa data, por mais de dois anos consecutivos. Então,
se nossa emenda for um dia transformada em realidade, será
feita justiça ao funcionalismo público e a diversas pessoas
da área da educação.
No entanto, um pequeno segmento do funcionalismo estadual
resolveu chamar-nos de "traidor', exibindo nossa fotografia
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por todos os lugares. Isso é pura mentira, uma falácia,
uma injustiça. Não podemos aceitar essa inverdade. Mas
fizeram isso conosco, e, agora, estamos usando o caminho
normal e democrático da interpelação judicial. Vamos ás
barras da Justiça contra o Comando de Greve e os Deputados
que assinaram aquele manifesto, contido no catálogo. Aliás,
não se sabe de onde saiu o dinheiro para a confecção dos
cartazes.
Também gostaria de aproveitar esse requerimento a que dou
minha aprovação por antecipação para dizer aos nobres
companheiros da Bancada do PT, com os quais convivo desde
1983, quando tive acesso à Câmara Municipal de Belo
Horizonte, que sempre tive convivência amena com 05
companheiros daquele partido, e quero continuar tendo, mas
vou dar-lhes uma resposta agora. Não votei contra o projeto
do Deputado Antônio Fuzatto porque seu autor é do PT.
Embora imbuido do melhor espirito público, aquele Deputado
trouxe a esta Casa um projeto de lei que, na verdade, é
inócuo, porque repete a Constituição Federal e é redundante
em relação aquilo que explica a Constituição Estadual. Ele
amarra qualquer administrador de verba publicitária,
querendo transformar a Assembléia num órgão auxiliar que jã
temos, que é o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, O projeto é bom e merece ser discutido. Repito que
não votei contra porque o projeto é de Deputado do PT, mas
porque é inócuo; não acrescenta quase nada às Constituições
Federal e Estadual e amarra qualquer gerente de contas
punlicitárias, exigindo, por exemplo, que, de três em três
meses, seja feita uma relação das empresas publicitárias.
Então, que se exija isso, o que não é certo, de todos
aqueles que prestam serviço para o Estado de Minas Gerais e
não só daqueles que vendem verbas publicitárias neste
Estado. •Respeito o Deputado Antônio Fuzatto e todos os
Deputados do PT, mas votamos contra por esse motivo. O
assunto merece, pode e deverá ser mais bem discutido por
todos os Srs. Deputados. Respeito a Intenção do referido
Deputado, mas discuti isso com diversas pessoas do segmento
organizado da sociedade civil, as quais me mostraram que o
projeto deveria ter encaminhamento desfavorável. Por isso,
votei contra o projeto de lei do Deputado Antônio Fuzatto.

- Sem revisão do orador.)
398a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 17/6/93 pelo
Deputado Antônio Fuzatto

O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostaria de falar, primeiro, sobre o projeto de
publicidade, que é de minha autoria. Acho, Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que o senhor não leu o projeto. Ele não
significa nada disso. Ele é amplo e claro. Não vou repetir
o que significa, pois já foi explicado aqui pelo Deputado
Roberto Carvalho. Ele é importante. Inclusive, passou nas
comissões, no iQ turno. Não consigo entender como se pode
votar no projeto em lg turno e no 2g turno mudar-se de
idéia, V. Exa. não leu o projeto e justifica o seu voto
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contrário, no 2Q turno, alegando ser a matéria inócua, que
repete a Constituição, não sei o que mais.
Outra coisa, se V. Exa. achou que o projeto deveria ser
aprofundado, porque, então, não lhe apresentou emendas? O
projeto está ai é para isso. Ele está aberto às discussões e
ás propostas de emendas. Por que não fez isso e preferiu
votar contra a matéria dizendo o que pretende fazer? Isso é
terrível e é uma mentira! Eu não acredito em V Exa. Sei que
votou contra porque era um projeto do PT. Devemos assumir o
que fazemos. Isso é que é importante!
Gostaria, também, de discutir a respeito da audiência
pública de Juiz de Fora, sobre a qual o Deputado Amilcar
Padovani se referiu, dizendo ter havido baderna feita por um
conjunto de pessoas desorientadas. Francamente, eu, como os
demais companheiros do PT, participei dessa audiência, e
Pude ver que as pessoas falavam, reivindicavam, discutiam,
aplaudiam e vaiavam, numa verdadeira prática da democracia.
Dizer que esses acontecimentos foram uma baderna ou uma
bagunça é um desrespeito ao público de toda uma região.
O que está acontecendo é que os Deputados estão com medo de
serem vaiados pelo povo, achando que devem ser apenas
aplaudidos. Como aplaudir um Deputado que fala um monte de
besteiras? Quantas vezes eu também já fui vaiado ou
aplaudido? Isso depende do público aque nos dirigimos. Que
medo é esse de povo? O que está acontecendo de mais
importante, nesta Assembléia, são as audiências públicas, em
que o povo reivindica e enfrenta cara a cara cada Deputado.
Não foi o PT que deu um "cacete" no Governador Hélio Garcia

ou nos Deputados. Muitos não eram do PT e enfrentaram, cara
a cara, os Deputados majoritários de suas regiões. As
Pessoas discutiram e levaram as audiências a sério. Nós,
também, as estamos levando a sério. Logo, é um desrespeito
referir-se a essas pessoas como desorientadas.
No ano que vem, queremos ver se essas emendas serão

colocadas no Orçamento, pois o que acontece é a colocação e
a liberação de dinheiro para emendas de apadrinhados, e isso
foi muito bem discutido.
Outra questão que dá muito trabalho é a dos cartazes, não é
Deputado Wilson Pires? Nunca vi um cartaz dar tanto trabalho
em nosso Estado como o dos "traidores do povo", dos
traidores do funcionalismo público. Pergunto. "numa boa":
não estava escrito no cartaz dos traidores do funcionalismo
os nomes de quem votou contra o funcionalismo naquele
momento?
Isso tem que ser assumido!
Agora, a Deputada Maria Elvira e outros Deputados vêm dizer

que foi dito, ontem, que o Deputado não pode legislar sobre
matéria financeira. Essa é também a minha opinião. Só que
todos se esqueceram de quem era a emenda que passava de 36%
para 60% o aumento do funcionalismo. O autor dessa emenda
chama-se Deputado Dilzon Melo. Lembram-se disso? Dependendo
da hora, pode-se legislar sobre matéria financeira. Ou não?
Ora, quem faz leis somos nós e temos de bancar isso. Ou os
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projetos estão aqui só para serem emendados e receberem
votos contrários ou favoráveis?
Eu não sou um pau-mandado do Hélio Garcia. Quem o é, votou

contra os interesses do funcionalismo, e é por isso que são
chamados de traidores do povo. Logo, o funcionalismo não
está errado ao chamar de traidores quem votou a favor do
projeto do Governo.
Os Deputados poderiam não ter-se manifestado sobre matéria
financeira, mas o Deputado Diizon Meio apresentou uma emenda
e fez festa no Estado, gabando-se de ser o autor da emenda.
Se votássemos contra aquela emenda, o funcionalismo não
teria um projeto de aumento, e isso seria o caos. Teria de
ser enviado um outro projeto.
E assim que a gente trabalha. D Legislativo existe para
Isso. Quando o projeto é ruim, ele é derrotado e outro deve
ser enviado no seu lugar, porque ninguém vai trabalhar de
graça ou ficar sem o seu salário. E preciso pararmos com
essa história, porque ela é furada e não 'cola" mais.
Devemos parar com esse negócio de que o Deputado não pode
legislar sobre matéria financeira, mas legisla. Depende do
Deputado: os do PT não podem, de jeito nenhum, e nem nós
concordamos também, porque é inconstitucional. Mas os
Deputados do Governo podem e fica tudo bem. E preciso acabar
com esse absurdo.
Outra coisa estranha foi entrar na Justiça contra o comando
de greve. Ora, o comando de greve é composto pelos quase 500
mil funcionários públicos de Minas Gerais. São os
funcionários que estavam de greve e que faziam as suas
assembléias. Então, deveriam entrar na Justiça contra todos
eles. Mandar prender todo mundo. Só para explicar como
funciona a coisa: quando há uma greve, não existe mais uma
entidade sindical. Passa a existir um comando de greve,
porque nem todas as entidades pertencem ao mesmo sindicato
ou a uma mesma associação. Assim, extingue-se o sindicato ou
a associação e passa-se a haver o comando. Ele é que dirige
a greve. Isso é o que eu queria explicar aos Deputados,
inclusive à Deputada Maria Elvira, que está presente e que
dizia que eu estava fazendo gozação, ontem, em Juiz de Fora.
Na verdade, eles deveriam entrar ria Justiça contra todos os
funcionários públicos do Estado. Eles, que estavam em
greve, é que integram o comando e, portanto, respondem pelo
cartaz.
Os Deputados deveriam parar de reclamar dessa história de
que traíram o povo. Traíram mesmo e devem assumir isso.
Daqui para frente devem parar com isso e não votar mais
contra o funcionalismo. Ai, será feito um outro cartaz
elogiando e batendo palmas para todos eles. Acho que isso já
passou e foi uma lição para vocês. Devemos esquecer isso e
parar de votar contra os funcionários, porque, senão, será
feito um outro cartaz e vocês vão ficar procurando quem é o
dono dele. Os donos dos cartazes são os quase 500 mil
funcionários públicos do Estado de Minas Gerais. Diga-se de
passagem. Sr. Presidente, o cartaz foi pago com o dinheiro
do próprio bolso deles, que o conseguiram fazendo pedágios,
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rifas, etc. Eu faço greve desde 1979 e sempre foi assim.
Ninguém nunca deu dinheiro para grevistas. Deputado não dá
dinheiro para trabalhador fazer greve. Muito pelo contrário.
Era isso que eu queria dizer.

398a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/6/93 pelo

Deputado Geraldo Rezende
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, vou usar.
rapidamente, a palavra somente para contestar o que foi dito
pelo Deputado Fuzatto, com relação ao fato de que os
Deputados do Governo podem votar e os do PT não. Eles podem,
sim. Depende de o Governo sancionar. Por exemplo: eu, na
minha terra, fiz uma proposta pública: chamei o
funcionalismo e disse a eles: depende do Deputado? Quanto
vocês querem de aumento? Eu vou assinar agora. Depois, vocês
vão á Procuradoria para ver o que acontece. Isso é para eles
perceberem que a força do parlamentar, neste caso, é pouca.
Ela inexiste.
Em 1989, o PT fez um cartaz a respeito de corrupção. Eu
tenho um deles em meu Gabinete e quero apresentá-lo aqui.
Era um cartaz parecido com o que foi feito agora. Só que,
naquela época, ele foi feito em papel-jornal. Mas eu possuo
os dois e vou trazê-los ao Plenário para mostrar aos
Deputados. Em 1990, contudo, eu tornei a ser o Deputado mais
votado. Então, não há esse negócio de "medo do povo". Eu
vivo no meio do povo, mas o PT não. E um partido elitizado.
O trabalhador braçal, o bóia-fria que mora na periferia está
com Geraldo Rezende. Essa história de "medo do povo' não
existe. Eu estou falando da minha parte, mesmo porque sou um
Político que se assentano tijolo: casa de pobre não tem
banco; a gente chega lá e há apenas três tijolos furados.
Você tem que se assentar ali para discutir as questões
trabalhistas, da fone, da miséria e da falta de una es-
trutura educacional de qualidade, que a Deputada Maria
Elvira abordou com profundidade. Ning yém discute a qualidade
da educação, mas apenas o salário. E preciso tratar também
da qualidade da educação. Ai, a discussão fica em alto
nível. Gostaria de agradecer a oportunidade que me é dada
para esclarecer isso.
Não me sinto traidor, votei conscientemente e, se o projeto

voltar a Plenário, eu votarei da mesma forma. O Deputado
Bonifácio Mourão falou hoje sobre esse tipo de pressões. Eu,
Deputado Geraldo Rezende, não voto sob pressão. Se o povo
quiser eleger o Deputado Geraldo Rezende terá que ser desse
jeito, caso contrário não serei eleito novamente-

398a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/8/93 pelo

Deputado Wilson Pires
O Deputado Wilson Pires - Somos favoráveis ao requerimento.

Mas. Sr. Presidente e Srs. Deputados, não poderia deixar de
vir a esta tribuna e fazer com que as palavras do Deputado
Amilcar Padovani sejam reforçadas pelo nosso ponto de vista
a respeito da corrupção existente dentro do INAMPS e do
próprio SUS. Esse sistema é uma cópia do norte-americano.
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Estão querendo comparar um pais de terceiro mundo com um
pais de primeiro mundo. Nos Estados Unidos são investidos
US$2.550,00 'per capita" ao ano para o atendimento da saúde,
enquanto no nosso País o investimento é de US$100,00 in-
cluido, aí, o saneamento básico.
E evidente que temos corrupção dentro da área da saúde.

Mas, por que não punir 05 corruptos e acabar com a corrupção
dentro dos órgãos? Acabar com o INAMPS faz lembrar-me um
fazendeiro que chegou à sua fazenda e viu seu boi com
carrapato e berne. Ele, então, pediu que matassem o boi.
Acaba-se um órgão e surge outro. Os corruptos continuam a
participar desse órgão. Nós, que trabalhamos na área da
saúde, vemos como são pequenos os investimentos. Quando se
pleiteia qualquer melhoria no pagamento dos hospitais e do
pessoal, parte da imprensa começa a falar, e chegam aos
lares inverdades que são difíceis de apagar da memória
daqueles que vêem, ouvem e lêem. Nivelam tudo por baixo.
É evidente que temos que punir aqueles que são corruptos,
mas não acreditamos que todos os profissionais e todos os
hospitais sejam corruptos. Temos que acabar com esse sistema
que aí está. E um sistema corrupto e corruptor. Precisamos
dar a verdadeira saúde que os brasileiros merecem. E isso
poderia ser feito se o Governo quisesse. Esse Governo,
porém, sabemos que não quer. Não há na Constituição Federal,
na Constituição Estadual ou nas leis municipais nenhum
percentual para ser aplicado na saúde, como há percentual
definido para a educação.
Lançamos, agora, a Frente Parlamentar de Saúde de Minas

Gerais. E uma frente suprapartidária, com apoiamento de 66
companheiros desta Casa, e acima das ideologias. O que nós
queremos é mudar a Constituição, é trabalhar junto à Câmara
Federal e ao Senado no sentido de que seja explicitado na
reforma constitucional um percentual para a saúde. O nosso
povo não pode mendigar saúde nas portas dos hospitais.
Cobra-se dos trabalhadores, arrecada-se dos empregadores e
não se tem um atendimento decente. O Governo afirma por meio
da televisão que o povo pode procurar o atendimento que ele
está dando; contudo, em vez de ofertar saúde, ele está
destruindo o pouco que se tem.
Enquanto, nos países desenvolvidos, a saúde contribui para
a melhoria da qualidade de vida e da renda familiar, no
Brasil, contribui para piorar a qualidade de vida e diminuir
essa renda.
Só existem dois fatores capazes de criar o desenvolvimento,
a saúde e a educação. Acreditamos que o homem é o mais
importante e que se deve investir nele. E evidente que não
se pode oferecer boas condições de saúde, sem recursos.
Tanto isso é verdade que os hospitais conveniados e os
próprios hospitais públicos estão completamente sucatados e
destroçados. O Governo, que compra essa assistência e que
paga aos próprios hospitais públicos, ás santas casas, aos
hospitais filantrópicos e aos particulares, o faz de maneira
mesquinha. Pasmem os senhores: por uma consulta o Governo
paga Cr$36.000,00 e, por uma diária, Cr$110.000,00, para que
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os hospitais possam dar médico plantonista, quatro refeições
diárias, enfermaria, rouparia, luz elétrica, manutenção,
etc. Isso não existe...
Temos de acabar com esse sistema corrupto e ter a coragem
de vir não só á tribuna, mas de ir a todas as praças
públicas e dizer que não há seriedade do Governo para com o
seu povo. Não há vontade política, não só do Governo
Federal, mas também do Governo Estadual que, até hoje, não
investiu um tostão sequer na melhoria da qualidade das
condições de saúde em Minas Gerais. Vamos combater aqueles
que querem tirar proveito dentro da área da saúde. Muitos
políticos, no período de eleições, colocam a saúde e a
educação em primeiro lugar, quando falam nos palanques.
Quando se elegem, no entanto, tratam a saúde como quinta ou
sexta prioridade. Isso, por quê? Porque a saúde dá voto.
"Vamos deixar o indivíduo nas portas dos hospitais, porque
com ele podemos arranjar voto". Essa frase já ouvi de
muitos.
A corrupção não está somente dentro da área da saúde. Ela

está em várias áreas do Governo, e esse Governo Federal que
ai está até agora não mostrou por que veio. Não sabe sequer
que a saúde é um grave problema. Espantou-se, agora, ao
saber que existe um caos na saúde brasileira e perguntou; Se
estamos gastando tanto dinheiro, por que o povo brasileiro
não tem saúde? Ele não sabe que os recursos, quando aqui
chegam para ser aplicados com aqueles que realmente
precisam, não passam de 30% do que eram, porque já foram
desviados para outros setores, com o fim de cobrir muitos
rombos que existem em outras áreas administrativas.
Precisamos ter a coragem e a hombridade de mostrar às
autoridades constituídas deste Pais que é preciso investir
no homem. Só com ele podemos alcançar o desenvolvimento do
Estado. Muito obrigado.

398g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/6/93 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Ilelênio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, público presente, com relação a encaminhamento do
Requerimento ng 4.304/93, estamos, em principio, de acordo.
Entretanto, gostaríamos de fazer alguns pequenos
comentários.
Com relação ao nosso antecessor, o Deputado Wilson Pires,
devo dizer que, quanto ao "sucatamento' da área da saúde,
isso, de fato, vem ocorrendo a partir do Governo Collor, que
S. Exa. apoiou. Lamentavelmente, é triste saber que o
Presidente Itamar continua na mesma rota.
D Hélio Garcia também foi criticado, e, nesse sentido, nós
também concordamos perfeitamente. O Hélio Garcia nada fez
para melhorar o sistema de saúde.
Com relação á questão das audiências públicas, gostaríamos

de comentar que o comportamento da sociedade não depende da
nossa participação. Nós não podemos entrar para coibir nem
para dizer o que eles devem fazer. Penso que é uma jogada de
"marketing". E uma forma de mostrar que a Assembléia
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Legislativa está abrindo suas portas para a sociedade, que
está tentando democratizar, mas, na verdade, sabemos que
aquilo que lá ocorre dificilmente é implementado no
orçamento.
Duzentas emendas foram propostas em Juiz de Fora.
Gostaríamos de saber se depois elas serão, de fato,
implementadas.
Haverá audiência pública amanhã, em Oivinópolis, e, em
Governador Valadares, no dia 25. O que estamos discutindo
com a sociedade da região do vale do Rio Doce não é, de
forma nenhuma, para que se provoquem os Deputados, mas sim
para que haja uma discussão política. E, se o que for
decidido não vier a ser cumprido pelo Governador e pela
Assembléia Legislativa, a culpa cairá sobre as pessoas que
se compromissaram.
Nós já sabemos que o orçamento é uma peça fictícia. Nós
tivemos 107 emendas aprovadas. O povo não tem, entretanto,
nenhuma garantia de que elas serão realmente efetivadas. A
garantia é: se dermos apoio ao Governador, a verba será
liberada: se não dermos, não se libera. Então, a Oposição
não terá seus projetos concretizados. Eu gostaria,
inclusive, de lembrar esse fato ao Deputado Ronaldo Vas-
concel los, quando ele diz que os projetos aqui não são
derrotados só por serem do PT. Eu lembrava aqui que os
Deputados que apóiam o Governador Hélio Garcia somente para
votar contra o PT votaram um projeto de nossa autoria que
daria oportunidade a S. Exa. de corrigir um ato intempestivo
do Newton Cardoso, quando criou o Conselho de Transportes
Intermunicipal. Ele criou esse conselho, na véspera de sair
do Palácio da Liberdade, de forma autoritária. Basta dizer
que o órgão não tem representatividade popular, pois tem
elementos do DER e do sindicato das empresas. Esse nosso
projeto seria uma oportunidade para que o Governador
modificasse aquele conselho, que está viciado e comprometido
com o Sindicato das Empresas de Transportes, assim como
vários políticos estão.
Eu gostaria, inclusive, de elogiar aqui o Presidente Itamar
Franco, quando ele diz que vai acabar com o privilégio das
empresas de transportes. Oxalá isso aconteça, porque
realmente eu nunca vi um oligopólio agir de forma como
procedem as empresas de transportes. Elas são as únicas
empresas que não têm nenhum prejuízo: o pneu, o óleo, a
renovação da frota e tudo mais é repassado para o preço das
tarifas.
Quanto à nossa convivência aqui, ninguém gostaria de
continuar com essa "briga de foice no escuro"; ninguém quer
continuar com essas agressões. Nós queremos uma convivência
harmônica, uma convivência em que possamos debater as
questões políticas. Para isso, é necessário que haja
respeito entre as partes. Essa trégua é fundamental, mas
dentro de princípios. Os princípios são aqueles que nos
deixam em sintonia com a sociedade.
Que toda a sociedade possa vir aqui para participar
civilizadamente e emitir suas opiniões. Estamos ocupando a
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tribuna para dizer que o nosso relacionamento é necessário,
pacifico, de urbanidade.
Quero agradecer a todos e também dar meu apoio aos
companheiros de Vespasiano. Espero que estejam resolvendo
aquela questão que surgiu, quando o Prefeito tentou passar
por cima da Constituição Federal, ao proibir a greve. Assim,
a partir de agora, conclamamos todos a que tenhamos um bom
relacionamento dentro desta Casa. Muito obrigado.

398a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/6/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Deputada Maria
José Haueisen, Srs. Deputados, Deputados presentes na
cantina e nos Gabinetes, pessoas presentes nas galerias, nós
somos inteiramente favoráveis a esse requerimento. Enquanto
membro da Comissão de Educação, devo ressaltar que o
Deputado Cóssimo Freitas vem realizando um excelente
trabalho à frente dessa comissão. Se quisermos, de fato,
discutir o processo educacional, é fundamental discutir
todos os processos.
Não sei se a maioria prestou atenção no conteúdo desse
requerimento. Ele procura saber qual o número de servidores
do magistério que está em desvio de função, trabalhando em
outros órgãos, corno, por exemplo, o TRE. Muitos foram
convidados a sair das salas de aula. Isso, sim, traz
problemas, dificultando o processo de ensino e aprendizagem.
Significa tirar uma pessoa qualificada para essa função e
colocá-la em outras áreas.
Nós queremos travar um debate. Qual é o número desses
servidores? Vai haver mais gente nos Tribunais do que
pessoas liberadas para desenvolver o trabalho sindical. Mas
ninguém, aqui, avalia isso. Ninguém quer debater essa
questão. Nós queremos discutir todas as questões, inclusive
a da educação e a dos liberados para o exercício de mandato
sindical. Isso é fundamental.
A Deputada Maria Elvira disse que as centrais sindicais têm
recursos de milhões. Sim, os trabalhadores contribuem para
fazer as suas organizações. Isso é normal e fundamental para
se fazer um trabalho como o que a CUT fez agora,
participando do movimento que aconteceu em Campo Florido.
Agora, o INCRA resolveu o problema, com uma parte da
fazenda. Isso é fazer um trabalho concreto e direto, cerca
de 143 famílias não precisarão vir para a cidade, onde as
meninas se prostituiriam e os meninos virariam trombadinhas.
Esse é o trabalho concreto da central sindical. Para isso,
são necessários recursos. Para transportar os companheiros
de Iturama para Campo Florido foram necessários quatro
ônibus alugados e três caminhões. Isso custa dinheiro. A CUT
bancou, sim.
Também em Tumiritinga, próximo de Governador Valadares, re-
solvia-se um problema de conflito de terras. Serão 150
famílias que passarão a produzir em uma terra que nada
produzia. Essas famílias deixarão de vir para as grandes
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cidades e passarão a produzir comida. Isso é que temos de
discutir.
Gastaria que a Deputada Maria Elvira estivesse aqui, como
eu estava quando do seu pronunciamento, para discutirmos a
questão das centrais sindicais. Não se discute aqui que a
UDR está fazendo vários leilões, em todo o Pais, para
financiar "lobbies" junto aos Deputados.
Vamos discutir as questões. Ninguém tem medo. Eu fui eleito
pelo conjunto dos trabalhadores, para representar parte da
população de Minas. Não represento todos os mineiros, mas
parcela deles.
Nós defendemos e representamos os trabalhadores.

Acreditamos no trabalho forte que é desenvolvido pela CUT e
podemos afirmar que ela tem recursos, sim, que lhe são dados
pelos trabalhadores, para garantir a organização de mais e
mais trabalhadores. A organização dos trabalhadores é a sua
única saida. Esse estado de coisas que está ai, sempre
dirigido pelas elites, e que chegou ao caos atual, não é
responsabilidade dos trabalhadores, porque eles não estavam
na administração do Estado. Quem lá estava eram as elites
que ainda continuam administrando. A crise atual é gerada
pela incompetência das elites, e não pelados trabalhadores,
porque os trabalhadores não chegaram a administrar.
Gostaria de encerrar, Sr. Presidente, dizendo que estamos
dispostos a travar debates e dizer que o Sindicato dos
Trabalhadores e o Sindicato da Educação não discutem somente
salários, discutem, também, as questões concretas do ensino,
suas dificuldades com repetência; discutem como melhorar a
qualidade do ensino, os cursos de aperfeiçoamento. Quero
lamentar a fala do Deputado Geraldo Rezende, acho que foi
impensada, quando disse que o sindicato não discute e que.
em Uberlândia, a Delegada de Ensino, Dra. Angela - que apóia
o Deputado Geraldo Rezende - é incompetente. Devo dizer ao
Deputado Geraldo Rezende que a Delegada é muito competente.
Ela tem realizado vários seminários, vários encontros com a
participação do sindicato e da Delegacia Regional de Ensino
não só de lá, mas também de outras cidades. Falo de
Uberlândia porque tenho participado desses encontros - nos
quais se tem tentado melhorar a qualidade de ensino. Tenho
certeza de que o Deputado Geraldo Rezende não quis dizer que
a Delegada de Ensino é incompetente e que não se preocupa
com as questões educacionais. Quero crer que ele não tenha
pensado assim. Devo dizer que o sindicato está aberto a
todos os debates e, apesar da precariedade do Estado de
Minas Gerais com relação a salários, acredito que o
sindicato possa desenvolver um trabalho bom para Minas- D
Secretário de Educação, Walfr ido dos Mares Guia, na última
terça-feira esteve aqui na Comissão de Educação e falou de
um trabalho sério, de um projeto sério. Acredito que ele não
veio aqui para mentir.
Então, vamos mudar, vamos discutir as coisas no global e
ver o que realmente está ocorrendo no Estado. Não podemos
ficar falseando as coisas. Existe, sim, tensão na Assembléia
Legislativa, mas não vamos desmerecer o trabalho dos
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educadores, que é muito importante e muito bem desenvolvido.
Devo dizer que é por isso que a educação ainda existe em
Minas Gerais. Muito obrigado. -

398g REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 17/6/93 pelo

Deputado Geraldo Rezende
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, o Deputado
Gilmar Machado, da tribuna, sugeriu até que eu chamei a
Delegada Regional de Ensino de Uberlândia de incompetente.
Ele sabe que não é verdade, O Deputado Gilmar Machado é
politiqueiro; vive fazendo politicagem com o sindicato de
Uberlãndia. Ele sabe disso. Ele é professor e sabe, também,
que nunca ofereceu nada para melhorar a qualidade de ensino
de Uberlândia. Ele sabe muito bem que não posso chamar a
Delegada de incompetente, porque fui eu que a indiquei. Eu
sou o Deputado majoritário de Uberlândia, e, pela politica
atual, os Deputados majoritários é que indicam as Delegadas.
Devo dizer que a Delegada Regional de Ensino é altamente
competente e eficiente. Multo obrigado.

398 REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 17/6/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria que
ficasse registrado nos anais da Casa a expressão grotesca
que o Deputado Geraldo Rezende mencionou. Lamentavelmente, é
o vocabulário que ele conhece.
Gostaria de dizer também que o processo de educação
realizado pelo sindicato é de alto nível e espero que outros
também possam desenvolver o mesmo trabalho.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 8 de julho de 1993

ATAS

ATA DA 407 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE JULHO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Consti-
tuição nQ 36/93 - Projetos de Resolução flQ5 1.510 e 1.511/93
- Projetos de Lei do nQ 1.512 ao 1.519/93 - Requerimentos do
flQ 4.548 ao 4.560/93 - Requerimentos dos Deputados José
Bonifácio, Roberto Amaral (2) e Ronaldo Vasconcel los (2) -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Geraldo da Costa
Pereira, Roberto Luiz Soares (2) e José Maria Pinto -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo
Vasconcel los. Wanderley Ávila, Bené Guedes, Raul Messias e
João Batista - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 4 Fase: Decisão da
Presidência - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado José Bonifácio;
deferimento - Requerimentos dos Deputados Ronaldo
Vasconcellos (2) e Roberto Amaral (2); aprovação - Eleição
da Comissão Representativa - 2a Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos
(alteração da pauta); aprovação - Discussão e votação de
proposições: Discussão, no 2o turno, do Projeto de Lei n
1.400/93; aprovação, com a Emenda nQ 1 - Discussão, no 2Q
turno, do Projeto de Lei 1.419/93; aprovação, com a
Emenda nQ 1 - Questões de ordem; chamada; existência de
número regimental - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 1.452/93; aprovação, na forma do vencido no lg turno
- Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei no 1.472/93;
aprovação, com a Emenda nQ 1 - Discussão, no 2o turno, do
Projeto de Lei ng 1.473/93; aprovação, na forma do vencido
no ig turno - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

ABERTURA
- As14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rémolo Aloise - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - 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 Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Cléuber Carneiro - Cõssimo Freitas - 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 -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro - José Renato -
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Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos 1-lelênio - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Milton SaIles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Ng 36/93

Dá nova redação ao caputB do art. 77 da Constituição do
Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - O "caput" do art. 77 da Constituição do Estado
passa a ter a seguinte redação: -
"Art. 77 - O Tribunal de Contas, integrado por sete

Conselheiros e presidido por um Deputado Estadual em
exercício, eleito pela maioria absoluta da Assembléia
Legislativa para um mandato de dois anos, tem sede na
Capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em
todo o território do Estado.!!.
Art. 2o - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de julho de 1993.
José Militão - Wanderley Ávila - Amilcar Padovani - João

Marques - Baldonedo Napoleão - 1-lely Tarquinlo - Sebastião
Costa - Dilzon Melo - Ermano Batista - Ajalmar Silva - José
Leandro - Milton Salles - Bonifácio Mourão - Cóssimo Freitas
- Eduardo Brás - Homero Duarte - Mauri Torres - Clêuber
Carneiro - Francisco Ramalho - Rêmolo Aloise - Márcio
Miranda - Wilson Pires - Maria Olivia - José Maria Pinto -
Péricles Ferreira - Aliton Vilela - Marcelo Cecé - Edward
Abreu - Miguel Barbosa.
Justificação: Por disposição constitucional, o controle

externo da administração pública do Estado deve ser exercido
pela Assembléia Legislativa, com o auxilio do Tribunal de
Contas.
Para o efetivo exercício de tal competência, o Poder
Legislativo necessita constantemente de informações, da
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realização de auditorias, da emissão de pareceres, enfim, de
total apoio do Tribunal de Contas.
Dessa forma, o exercício da Presidência da Corte de Contas
por um Deputado Estadual em exercício virá contribuir de
forma decisiva para a aproximação daquele órgão com a
Assembléia Legislativa e, por conseqüência, tornar mais
eficaz o auxilio por ele prestado.
- Publicado, fica o projeto sobre a mesa, pelo prazo de
três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO NQS 1.510 E 1.511193
- Os Projetos de Resolução nos 1.510 e 1.511/93 foram

publicados na edição de 7/7/93.
PROJETO DE LEI NQ 1.512/93 (Ex-PROJETO DE LEI

NQ 2.226/90)
Autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de
Nova Resende imóvel de propriedade do Estado de Minas
Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à
Prefeitura Municipal de Nova Resende imóvel de propriedade
do Estado, situado naquele município, constante de dois
prédios construídos de tijolos, cobertos de telhas, sendo um
frontal á Praça, e outro, nos fundos, contendo instalações
de luz e água, composto o primeiro de sete salas, e o
segundo, em dois pavimentos, cinco salas, em uma área de
1.182,00m2 (mil cento e oitenta e dois metros quadrados), ou
seja, 25,70m (vinte e cinco metros e setenta centímetros de
frente), em confrontação com a Praça Santa Rita; 25,70m
(vinte e cinco metros e setenta centímetros) de fundo, em
confrontação com a Rua 15 de novembro; 46,00m (quarenta e
seis metros) de cada lado, confrontando, do lado direito,
com Altamiro Antônio Magalhães e, do lado esquerdo, com
Erothides Anacleto de Pádua, adquirido pelo Estado de Minas
Gerais, representado pelo Sr. Francisco da Silveira Castro,
Coletor Estadual dessa cidade, conforme a autorização
contida no Decreto no 3.842, de 4 de agosto de 1952, por
doação da Mitra Episcopal de Guaxupê, representada pelo
Revmo. Bispo Diocesano D. José de Almeida Batista Pereira,
no valor de Cz$3.000.000,00 (três milhões de cruzados), sem
condições, conforme a escritura lavrada pelo Tabelião
Substituto Roberto Silva, em 18 de janeiro de 1966,
devidamente registrado sob o nQ 14.454, a fls. 119 do Livro
ng 3-M do Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Nova
Resende.
Art. 2o - Destina-se o imóvel acima descrito a funcionar

como sede da Prefeitura Municipal de Nova Resende.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 6 de julho de 1993.
Célio de Oliveira
Justificação: O imóvel descrito no art. lg do projeto foi
adquirido pelo Estado de Minas Gerais, por meio de doação
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feita pela Mitra Episcopal da Diocese de Guaxupé, conforme a
autorização contida no Decreto ng 3.842. de 4/8/52, e a
escritura pública de doação lavrada sob o ng 14.454, no
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Resende.
Nenhuma condição foi imposta ao Estado quando da referida
doação. Contudo, a intenção única das partes era a instala-
ção, no prédio, de um ginásio, o que solucionaria problema
da área de educação na cidade e beneficiaria a população.
Inicialmente, o ginásio estadual foi instalado no citado

prédio; posteriormente, foi transferido para imóvel mais
apropriado; então, o Estado cedeu, em comodato, à Fundação
Municipal de Saúde o imóvel que recebera mediante doação.
As esperanças, porém, de que o prédio fosse utilizado em

beneficio do povo foram desfeitas, uma vez que se instalaram
ali uma farmácia e um laboratório de análises clinicas com
intuito meramente comercial; além disso, foi usado também
para residência de um bioquímico, sem nenhum retorno para a
referida fundação. As demais dependências do prédio estão
abandonadas.
Por outro lado, o atendimento médico-hospitalar
proporcionado pela citada fundação é feito no Posto de
Puericultura da LBA, encontrando-se em fase de acabamento o
hospital municipal, que, mais adequado, certamente, atenderá
de forma mais condizente às finalidades da referida
fundação. Ademais, a Paróquia de Santa Rita, pertencente à
Mitra Diocesana de Guaxupé, pretende desenvolver, em
melhores condições, o seu importante trabalho, mediante
atividades de caracteres pastoral e educativo, as quais,
atualmente, são desenvolvidas em instalações precárias e
incompatíveis com as necessidades.
Dessa forma, doar o referido imóvel para que funcione como
sede da Prefeitura Municipal de Nova Resende constitui
medida da maior relevância social, visando a proporcionar
melhores condições de vida àquela população, razão por que
confiamos na aprovação do presente projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
105, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI WQ 1.513193
Institui o Dia Estadual do Técnico Industrial.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica instituído o Dia Estadual do Técnico
Industrial, a ser comemorado anualmente no dia 23 de
setembro.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de julho de 1993-
Ivo José
Justificação: O exercício profissional dos técnicos
Industriais é definido pela Lei ng 5.524, de 1968, e pelo
Decreto ng 90.922, de 1985. A esses profissionais cabe
executar e conduzir a atividade técnica, orientar e
coordenar a execução de serviços e a manutenção de equi-
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pamentos e instalações, conduzir a execução e dar
assistência técnica na compra, venda e utilização de
produtos e equipamentos especializados. A legislação também
prevê a responsabilidade desses profissionais na elaboração
e na execução de projetos e de pesquisas tecnológicas, ou
nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento
e consultoria.
O técnico industrial é encontrado praticamente em todas as
empresas , com várias denominações. E formado para trabalhar
nas indústrias de transformação e nas áreas de agricultura,
comércio e serviços.
Foi no dia 23/9/09 que, com base no Decreto ng 7.566, do

então Presidente Nilo Peçanha, foram fundadas as primeiras
escolas técnicas e profissionalizantes no Brasil. Foi no
mesmo dia de setembro de 1987 que se assinaram as primeiras
cartas sindicais dos técnicos industriais nos Estados de São
Paulo e do Rio Grande do Sul, bem como dos técnicos
agrícolas.
Ao propor a instituição de uma data comemorativa para o
técnico industrial, abrimos o debate sobre a necessidade de
valorização do ensino profissionalizante e sobre sua
importância no desenvolvimento tecnológico de nosso Estado.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Ciência e Tecnologia para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.514/93
Declara de utilidade pública o União Esporte Clube, com

sede no Município de Entre-Rios de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o União
Esporte Clube, com sede no Município de Entre-Rios de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de julho de 1993.
Sebastião Costa
Justificação: Fundado com o objetivo de proporcionar a
difusão do civismo e da cultura física, principalmente do
futebol, praticando ou competindo em outras modalidades
esportivas amadoristicas especializadas, inclusive o futebol
feminino, e realizando reuniões e divertimentos de caráter
social e cultural, o União Esporte Clube, entidade sem fins
lucrativos, vem prestando relevantes serviços á população
entrerriana, proporcionando diversão e lazer saudáveis,
principalmente ao menor carente daquele município.
Por tudo isso, esperamos o apoio de nossos pares à

aprovação deste projeto.
- 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 1.515193
Declara de utilidade pública a Associação da Guarda-Mirim

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

da Guarda-Mirim de Manhumirim, com sede no Município de
Manhumirim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de julho de 1993.
Jorge Hannas
Justificação: A Associação da Guarda-Mirim de Manhumirim é

uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 22/3/88 na
cidade de Manhumirim, e sua diretoria não percebe
remuneração pelas atividades que exerce.
A entidade tem como finalidade dar assistência aos menores
do Município que se encontrem na faixa etária de 10 a 16
anos, promovê-los intelectual, moral, religiosa, cívica e
civilmente, com base no amor a Deus, à Pátria e ao próximo,
desenvolver sua personalidade e enquadrá-los no seio
familiar e social, respeitando as tendências vocacionais de
cada um,
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos ternos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.516193
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Lar
Infantil Dorcas - LtD -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lcj - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Lar Infantil Dorcas - LtD -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de julho de 1993.
Glycon Terra Pinto
Justificação: A Creche Comunitária Lar Infantil Dorcas -
LtD - é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem como
objetivo amparar a criança e auxiliar os carentes. Além de
cumprir tal objetivo, a entidade incentiva o aperfeiçoamento
da mão-de-obra entre as famílias, para que estas possam
aumentar sua renda financeira e, assim, melhorar a qualidade
de vida de seus membros.
Com vistas a criar hortas comunitárias, a oferecer reforço
escolar e a prestar assistência na área da saúde às mães e
às crianças, a entidade vem desenvolvendo, ainda, um
intensivo programa social junto àquela comunidade.
Acreditamos que, pelos importantes trabalhos que
desenvolve, a Creche Comunitária Lar Infantil Dorcas - LtD -
deva ser declarada de utilidade pública. Solicitamos,
portanto, a nossos pares o apoio a esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.517193
Declara de utilidade pública a Creche Divino Espírito

Santo, com sede no Município de Carmo do Cajuru.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Divino Espírito Santo, com sede no Município de Carmo do
Cai uru.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de julho de 1993.
Márcio Miranda
Justificação: Conhecida pelo já longo tempo de trabalho e

assistência à infãncia, a Creche Divino Espírito Santo é um
valioso agente de promoção humana e social no município,
colaborando com pais e mães que precisam confiar a outrem a
guarda de suas crianças enquanto estão ausentes para
trabalhar.
A entidade oferece abrigo e alimentação aos pequenos
hóspedes, procurando também dar-lhes um mínimo possível de
assistência médica, além de orientação sobre bons hábitos de
vida e higiene pessoal, tudo com vistas à educação, segundo
princípios e regras de um regulamento especial.
A Creche Divino Espírito Santo foi declarada de utilidade
pública municipal em 13/8/81, conforme Lei nQ 1.141, e
preenche todas as exigências do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa para que uma entidade seja declarada
de utilidade pública estadual, que é o que se espera com
este 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 1.518193
Declara de utilidade pública o Núcleo Comunitário dos

Amigos de Passa-Tempo, com sede no Municipio de Passa-Tempo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo

Comunitário dos Amigos de Passa-Tempo, com sede no Município
de Passa-Tempo-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 6 de julho de 1993.
José Bonifácio
Justificação: O Núcleo Comunitário dos Amigos de Passa-
Tempo exerce atividades de suporte e desenvolvimento das
comunidades a que se dedica, promovendo o bem-estar das
pessoas que ali vivem, e preenche os requisitos para a
declaração de utilidade pública de entidades.
- Publicado, vai o projeto ás 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 Nç 1.519/93
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade Patos de

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

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de julho de 1993.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Casa da Amizade Patos de Minas - Guaratinga

é uma entidade formada voluntariamente de esposas e parentes
de rotarianos, que são sócias efetivas, e de outras
senhoras, que são sócias cooperadoras, beneméritas e
honorárias.
Existem no Brasil e em outros países ibero-americanos
várias casas da amizade semelhantes à Associação das
Senhoras dos Rotarianos, entidade civil, considerada de
utilidade pública pela Lei Federal ng 5.575, de 17/12/69.
Não existe, entretanto, qualquer vinculo legal entre elas e
o Rotary Clube.
A finalidade das casas da amizade é promover iniciativas de

ordem social e filantrópica, tais como cursos diversos e
treinamento artesanal. Sob esse aspecto, a Casa da Amizade
Patos de Minas - Guaratinga tem-se superado, e sua
contribuição á comunidade patense tem sido ponderável.
A declaração de utilidade pública da entidade mencionada
permitirá que ela usufrua das prerrogativas da legislação
específica em vigor, ampliando o âmbito de suas meritórias
atividades. Essa a razão e o fundamento da presente
proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 4.548/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas á aquisição de um terminal telefónico
para a Escola Estadual Santa Terezinha, no Município de
Uberaba.
No 4.549/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de
congratulações com o América Futebol Clube pela conquista do
titulo de Campeão Mineiro de 1993. (-Distribuídos á Comissão
de Educação.
NQ 4.550/93, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Agricultura com vistas a que seja regulamentada a inspeção
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dos produtos de origem animal e vegetal. (-Á Comissão de
Agropecuária.)
NQ 4-551/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao asfaltamento da MC-270, que interliga
os Municípios de Passa-Tempo. Desterro de Entre-Rios e
Entre-Rios de Minas
NQ 4.552/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que seja
levada energia elétrica ao Bairro Jardim Santos Reis, no
Município de Bandeira do Sul. (-Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
NQ 4-553/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à doação
de uma ambulância á Prefeitura Municipal de Felixlândia. (-A
Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 4.554/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de recursos para o
calçamento de ruas no Município de Madre de Deus de Minas.
(-A Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.555/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COMIG para que sejam
perfurados três poços artesianos no Município de Madre de
Deus de Minas. (-A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 4.556/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que se j a realizado o calçamento ou o
asfaltamento de 1.200m lineares de ruas no Município de Dom
Viçoso
Ng 4.557/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que sejam viabilizadas as obras de
asfaltamento da estrada que liga Dom Viçoso ao trevo São
Lourenço - Carmo de Minas.
NQ 4.558/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que seja asfaltado o trecho da estrada
que liga os Municípios de Teôfilo Otõni e Aguas Formosas.
Ng 4.559/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que seja asfaltado o trecho de estrada
que liga os Municípios de Aguas Formosas e Machacalis. (-
Distribuídos á Comissão de Administração Pública.)
NQ 4.560/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA com vistas a que
sejam feitas as ligações de água e de esgoto do Bairro
Jardim Santos Reis, no Município de Bandeira do Sul. (-A
Comissão de Saúde e Ação Social.)
Do Deputado José Bonifácio, solicitando seja transformada

em especial a la parte da reunião ordinária do dia 24/10/93,
a fim de que se comemore o cinqüentenário do "Manifesto dos
Mineiros".
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Do Deputado Ronaldo Vasconceilos (2), solicitando sejam
apreciados em regime de urgência os Projetos de Resolução
ns 1.510 e 1.511/93, da Mesa da Assembléia.
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado

apelo ao Superintendente e ao Diretor de Incentivos Fiscais
da SUDENE com vistas à obtenção de parecer favorável á
proposta de financiamento, através do FINOR, para o Projeto
de Expansão do Sistema Elétrico de Distribuição e
Transmissão da CEMIG, a fim de que seja atendida a região
mineira da SUDENE. (-Oficie-se.)
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado

apelo ao Presidente da República, aos Ministros da Fazenda e
da Agricultura e ao Presidente do Banco do Brasil com vistas
à suspensão imediata da execução judicial dos débitos dos
produtores rurais da região mineira do Poligono das Secas
que não pagaram ao Banco do Brasil o financiamento do último
plantio da safra 91/92. (-Oficie-se.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Geraldo da Costa Pereira, Roberto Luiz Soares (2) e José
Maria Pinto.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Wanderley Ávila, Bené

Guedes, Raul Messias e João Batista proferem discursos, que
serão publicados em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)4 Fase
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2s1 parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Decisão da Presidência
Esta Presidência, considerando o entendimento firmado pelas
Lideranças na reunião de hoje pela manhã torna sem efeito a
decisão proferida em lQ de julho do corrente ano, com
relação ao exercício da Liderança da Minoria na Casa.
Informa, ainda, ao Plenário que, em virtude do registro do

Partido Progressista - PP -, que surge pela incorporação do
Partido Social Trabalhista - PST - ao Partido Trabalhista
Renovador - PTR -, conforme publicação do 'Diário Oficial da
União" de 24 de junho p.p. , ficam extintas as Bancadas e
Lideranças dos respectivos partidos.
Sala das Reuniões, 6 de julho 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 José
Maria Pinto - informando que assume a Liderança do Partido
Progressista - PP -, até que a Bancada promova a eleição do
seu Lider (Ciente. Publique-se. Cópia ás Lideranças.);
Geraldo da Costa Pereira - falecimento do Sr. José Maria
Mourão, ocorrido em Bambu!; Roberto Luiz Soares (2) -
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falecimento dos Srs. José Ângelo Filho e João Batista
Moreira, nesta Capital (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos -
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Bonifácio,
em que solicita seja transformada em especial a l parte da
reunião ordinária do dia 24 de outubro do corrente ano, para
comemoração da passagem do cinqüentenário do "Manifesto dos
Mineiros'. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso xxtrdo art. 244 do Regimento
Interno e, oportunamente, fixará a data.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Ronaldo Vasconcellos (2) -
atribuição de regime de urgência à tramitação dos Projetos
de Resolução ns 1.510 e 1.511/93. da Mesa da Assembléia;
Roberto Amaral (2) - suspensão imediata da execução
judicial dos débitos dos produtores rurais da região mineira
do Polígono das Secas e solicitação de parecer favorável da
SUDENE â proposta de financiamento, por meio do FINOR, para
o Projeto de Expansão do Sistema Elétrico de Distribuição e
Transmissão da CEMIO na região mineira da SUDENE.

Eleição da Comissão Representativa
o Sr. Presidente - A Presidência vai passar à eleição dos
componentes da Comissão Representativa da Assembléia
Legislativa, em cumprimento ao disposto no 7Q do art. 53
da Constituição Estadual e nos termos dos arts. 15 a 17 do
Regimento Interno.
Os Deputados receberão dos Escrutinadores os envelopes,
devidamente rubricados, e, em seguida, na cabine, marcarão
os nomes dos Deputados que comporão a Comissão
Representativa da Assembléia.
A Presidência esclarece que os Deputados deverão marcar com
um "X" tantos nomes quantas forem as áreas, por partido.
conforme indicados nas cédulas, num total de 15 nomes.
A Presidência convoca os Deputados Ambrásio Pinto e Maria
Olivia para atuarem como Escrutinadores. Com  a palavra, o
Sr. IQ- Secretário "ad hoc", Deputado Geraldo Rezende, para
proceder à chamada de votação secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que
procedam á abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
o Sr. Presidente - Votaram 46 Deputados; foram encontradas
na urna 46 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos-
0 Sr. Presidente - A Presidência vai anunciar o resultado
da votação para a eleição da Comissão Representativa da
Assembléia. Pelo ERD: efetivos - Jorge Eduardo. Geraldo
Santanna, Mauri Torres, Clêuber Carneiro, Milton Salles,
Antônio Pinheiro, aaldonedo Napoleão; suplentes - Célio de
Oliveira, Ronaldo Vasconcellos, Homero Duarte, Edward Abreu,
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Dilzon Meio e Ibrahim Jacob; pelo PT: efetivo - Antônio
Fuzzato; suplente - Ivo José. -
A Presidência declara eleitos os membros da Comissão

Representativa da Assembléia-
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.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que
vai retirar da pauta os Projetos de Lei ns 1.398 e
1.509/93, tendo em vista que eles ainda não se encontram em
condições de ser apreciados pelo Plenário, bem como o
Projeto de Lei nQ 1.003/92, em virtude de sua apreciação na
reunião extraordinária de hoje de manhã.
Vem á Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
em que, nos termos regimentais, solicita alteração da Ordem
do Dia, de modo que a Proposta de Emenda á Constituição n
35/93 seja apreciada em último lugar. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 2g turno, do Projeto de
Lei nQ 1.400/93, do Governador do Estado, que reorganiza a
Fundação TV Minas Cultural e Educativa, estabelece níveis de
vencimentos e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, com
a Emenda ng 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda
nQ 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está aprovado, no 2Q turno. o
Projeto de Lei nQ 1.400/93, com a Emenda nQ 1. A Comissão de
Redação.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei no 1.419/93, do
Governador do Estado, que altera o percentual da bolsa de
estudos para aspirante em curso da Academia de Policia Civil
de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto, com a Emenda nQ 1. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada.
Está aprovado, no ?Q turno, o Projeto de Lei ng 1.419/93,
com a Emenda ng 1. A Comissão de Redação.

Questões de Ordem
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, verificando de
plano a falta de "quorum", eu gostaria de pedir o
encerramento da reunião.
O Deputado Ronaldo Vasconcel los - Recomposição de "quorum',

Sr. Presidente.
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o Sr. Presidente - É regimental o pedido de recomposição do
ilustre Deputado Ronaldo Vasconceilos. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos
Deputados- Na sua ausência, a Presidência convoca o Deputado
Ailton Vilela.
O Sr. Secretário - (-Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 39 Deputados- Por-
tanto, há"quorum" para o prosseguimento dos nossos
trabalhos.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.452/93. do
Governador do Estado, que reorganiza a Fundação Rural
Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS
-, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido no lg turno. Em discussão, o projeto- Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.472/93, do
Governador do Estado, que fixa os niveis de vencimento de
cargos técnicos e administrativos do quadro de pessoal da
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -
UTRAMIG - e dá outras providências- A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, com
a Emenda ng 1. Em discussão, o projeto- Não há oradores
inscritos- Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.
salvo emenda- Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa-) Aprovado- Em votação, a Emenda no 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está aprovado, no 2g turno, o Projeto de
Lei ng 1.472/92, com a Emenda ng 1. A Comissão de Redação.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei no 1-473/93, do

Governador do Estado, que dispõe sobre o quadro de pessoal
da autarquia Imprensa Oficial 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.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está aprovado, no 2o turno, o Projeto de Lei ng
1.473/93, na forma do vencido no lo turno. A Comissão de
Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, como V. Exa.
vérifica, não existe, em Plenário, "quorum" suficiente para
a continuação dos nossos trabalhos. Assim sendo, solicito a
V. Exa. que encerre, , de plano, a presente reunião.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de 'quorum", encerra a reunião e convoca os
Deputados para as extraordinárias de logo mais, ás 20h30min,
e de amanhã, dia 7, às 9h30min e ás 201h30min, nos termos dos
editais de convocação, e para a ordinária de amanhã, ás 14
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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 213g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE JUNHO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz e José Militão
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento do Deputado Gilmar Machado (inversão da
Pauta); discurso do Deputado Antônio Fuzatto; questão de
ordem; prosseguimento do discurso do Deputado Antônio
Fuzatto; questão de ordem; encerramento do discurso do
Deputado Antônio Fuzatto; discursos dos Deputados Gilmar
Machado e Roberto Carvalho; questão de ordem; prosseguimento
do discurso do Deputado Roberto Carvalho; discursos dos
Deputados Raul Messias, Paulo Pettersen, Antônio Carlos
Pereira e Maria José Haueisen; questões de ordem; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição - Discussão,
no lQ turno, da Proposta de Emenda à Constituição ng 22/92;
discurso do Deputado Antônio Carlos Pereira; aprovação, na
forma do Substitutivo no 1 - Discussão, no iQ turno, do
Projeto de Lei ng 840/92; apresentação das Emendas do ng 13
ao 15; encerramento da discussão; envio do projeto, com as
emendas, à Comissão de Defesa Social - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45m1n, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz

- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Cêlio 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 Tarquínio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo 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. 2g-Secretãrio, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
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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 votação da matéria constante na pauta.
Vem à Mesa requerimento do ilustre Deputado Gilmar Machado,
em que, nos termos regimentais, solicita a inversão da
pauta, de modo que a Proposta de Emenda à Constituição n
22/92 seja apreciada em último lugar. Para encaminhar a
votação do requerimento, com a palavra, o Deputado Antônio
Fuzatto.
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, Srs

Deputados, presentes nas galerias, a respeito do
requerimento de inversão de pauta, somos a favor.
Gostaria de pedir a atenção dos Srs. Deputados, pois está
havendo muita conversa no Plenário. Falarei sobre o
requerimento e, por isso, peço-lhes silêncio.
Temos hoje, para votar, o projeto sobre a questão da
liberação sindical, de autoria do Deputado Paulo Pettersen.
Entretanto, o ilustre Deputado entrou com um requerimento
pedindo a retirada deste projeto, e algumas pessoas não
querem nem discutir sobre isso. Então, gostaria de chamar a
atenção de todos para esse projeto, principalmente porque
não querem discuti-]o, mas somente votá-lo. Entretanto
estamos querendo discuti-]o, para verificar em que ponto ele
Interessa a todos nós e ao conjunto do funcionalismo
público.
As emendas feitas pelo Deputado Ermano Batista
descaracterizam totalmente o projeto do Deputado Paulo
Pettersen. Esse projeto vem sendo discutido desde o ano
passado, inclusive nas comissões, em relação à liberação
das entidades sindicais do funcionalismo O projeto que
está ai não nos interessa em nada, é só prestarmos atenção.
A única entidade que estaria sendo liberada é o SIND-UTE, e
mais nenhuma. Porém, hoje, no funcionalismo, não temos
apenas uma, mas várias entidades. Isso é democrático, e nós
respeitamos o fato de as pessoas se organizarem em locais de
trabalho, ou como quiserem.
Mas não dá para votar o projeto como está. Quem estaria

sendo beneficiado, no final, seria o SIND-uTE, pois só três
funcionários estariam sendo liberados, e o restante não.
A discussão que estamos fazendo é para aprovar o
requerimento do Deputado Paulo Pettersen, que retira o
projeto. Não interessa se o projeto é de autoria do PT ou de
qualquer outro partido, o importante é que é preciso
discutir esse projeto. Não dá para ficar como está, porque,
desse jeito, ele não interessa a ninguém. Estamos pedindo a
aprovação da retirada do projeto. D Deputado Paulo Pettersen
concorda com essa retirada, e, então, vamos discuti-]o e
aprová-lo. Do jeito que está, só uma entidade será
beneficiada, e isso não é democrático e nem justo.
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Questão de Ordem
O Deputado Amilcar Padovani - O Deputado Antônio Fuzatto
quer, agora, algo que ele não concedeu ontem, em Juiz de
Fora, com a baderna que o PT provocou durante a audiência
pública realizada naquela cidade. O que houve lá foi uma
baderna, um desrespeito. Eu, como juiz-forano, tenho que
pedir desculpas a todos que lá compareceram. Fiquei com
tanta vergonha que nem compareci ao jantar. Juiz de Fora
sempre foi a Atenas mineira. Isso para quem entende a
imagem, porque tem gente aqui que não sabe nem o que quer
dizer Esparta ou Atenas. Minha cidade sempre foi conhecida
como a terra da hospitalidade. No entanto, lá assistimos
àquela baderna, ontem. Peço desculpas a V. Exas. O PT
deveria ter colaborado. O que aconteceu ali, em beneficio da
Zona da Mata? Nada. Só houve confusão e baderna, para as
quais o Sr. Fuzatto muito colaborou. Ele e outros. E preciso
que tenhamos coragem de dizer certas verdades. Não estou
desafiando ninguém, mas, como juiz-forano, quero dizer da
minha decepção e da minha mágoa e apresentar minhas
desculpas.
Ontem, lamentavelmente, foi um dia negro em Juiz de Fora.
E, agora, vemos o Sr. Fuzatto pedir respeito aqui no
Plenário. E engraçado, porque "pimenta nos olhos dos outros
não dói", não é Deputado? Agora, V. Exa. está pedindo
respeito e calma. Ontem, foi protagonista de uma baderna. Na
minha terra o senhor fez uma vez, mas não vai fazer duas.
O Sr. Presidente - Continua com a palavra o Deputado

Antônio Fuzatto.
O Deputado Antônio Fuzatto - Temos um problema com o Depu-
tado Amilcar Padovani. Estamos discutindo um projeto e não a
audiência pública. Se quisermos discutir a audiência
pública, então vamos fazê-lo. O que parece haver aqui é um
problema de retaliação: ninguém vota nada ou vota contra. O
projeto não é do PT. E do Deputado Amilcar Padovani.

Questão de Ordem
O Deputado Tarcísio Henriques - Só queria dizer que a
audiência pública é também um projeto. Acho que as questões
estão perdendo a sua significação, e estamos enveredando
para o caminho da ignorância. Estamos querendo elevar um
pouco o nível dos debates. A audiência pública é um projeto
e dos mais importantes. Se V. Exa. quer denegrir a proposta
desse projeto . . . Ai ê outra coisa.
Quero me colocar aqui inteiramente solidário com o Deputado
Amilcar Padovani e, se preciso for, desafiar V. Exa.
Deputado Antônio Fuzatto, como já o fiz, para um duelo.
o Sr. Presidente - Continua com a palavra o Deputado

Antônio Fuzatto.
O Deputado Antônio Fuzatto - Não estou dizendo, Deputado
Tarcislo Henriques, que eu não queira debater a audiência
pública. Muito pelo contrário. Entretanto, temos um projeto
a ser votado. As pessoas estão emocionadas, estão nervosas
com o que aconteceu em Juiz de Fora e estão trazendo esse
clima aqui para a Casa. Isso não pode acontecer. Por que
estão todos nervosos, votam todos contra? Em primeiro lugar,
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estou querendo lembrar que o projeto não é do PT. Em segundo
lugar, que quem está sendo beneficiado é o SINO-UTE, que é
uma entidade filiada à CUT, que não tem nada a ver com o PT.
É a única entidade beneficiada.
E ai vocês colocam que ela não é da maioria dos Deputados?

As entidades que vocês apadrinham não são as que estão sendo
liberadas? Essa é que é a discussão de fundo. O que estamos
querendo discutir não é o problema do SIND-UTE. Porque a UTE
está sendo liberada, o sindicato está sendo garantido ai no
projeto. E não é essa a questão. O que está acontecendo
nesta Casa é justamente isso. O pessoal está levando os
fatos para o lado emocional. Eu não quero agir assim. O que
eu quero é que haja discussão. O projeto de minha autoria,
que foi derrotado outro dia, era um projeto interessante. Eu
pedi para o Deputado Agostinho Patrus justificar o fato de
ser contra aquele projeto, e ele não soube fazer isso. Ao
Deputado Ronaldo Vasconcellos também pedi uma justificativa
e ele não veio apresentá-la. Então, que história é essa?
Agora todo mundo vota contra? Por quê? Por que são contra?
Vocês não vêm aqui se justificar! Vamos abrir um debate,
Deputado Tarcisio Henriques. Vamos todos falar. Venham aqui
e expliquem, por que são contra. O que estamos querendo
fazer é discutir. Agora, todo projeto de autoria do PT
recebe voto contrário dos outros Deputados. Pode votar
contra, não estou nem ai. E o tempo dos apartes não vai ser
descontado não?
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Informo ao Sr.

Deputado que o tempo já está descontado.
O Deputado Antônio Fuzatto - Ah, então está bom. Eu não
tinha nenhuma visão de que aqui ia passar alguma coisa
minha. Não vai mesmo. Nem do PT. Mas não estamos
interessados nisso agora. Queremos é moralizar e achar que
Isso aqui é coisa séria. Ora, ficar brigando aqui porque
houve nervosismo em Juiz de Fora ontem, porque alguém
provocou baderna lá? Que baderna? As pessoas foram lá e
falaram que lá havia traidores. Falaram que lã havia
traidores e que o povo é contra os traidores. Foi isso e
mais nada. Ou não foi? Então, vamos parar com essa coisa
idiota que está sendo esse negócio de traidor o tempo todo,
senão vai sair mais cartaz por ai. E então tudo vai piorar.
Que papo furado! Vamos discutir aqui. Pegar o microfone e
discutir a questão dos traidores. Vamos discutir a questão
de se aprovarem ou não os projetos. Vamos discutir os
projetos como eles devem ser discutidos, porque são
Interessantes. E isso que estamos querendo. Senão isto aqui
fica parecendo uma casa de Maria Joana", onde ninguém
entende ninguém.
O Sr. Presidente - A Presidência informa que o tempo de V.
Exa. está esgotado. Foram compensados os apartes cedidos por
V. Exa.
O Deputado Antônio Euzatto - Só queria terminar dizendo que
somos a favor do requerimento e que estamos fazendo uma
provocação aos Deputados para que venham discutir os
projetos. E isso que estamos querendo. Não é passando o rolo



190

e votando contra que as coisas se resolverão. Está passando
da hora. Está bobo isso. Está idiota. Vamos moralizar este
parlamento. Chega de brincadeira, de não querer que as
coisas sejam discutidas. Estou aqui para discuti-las. Isso
é político, não é pessoal. As minhas questões pessoais eu
deixo lá fora, e venho aqui fazer política. Democracia é
discutir politicamente. Não podemos ser emotivos. As pessoas
estão emocionadas, nervosas, e isso é errado. Não pode ser
dessa forma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
presentes nas galerias. Estamos aqui como autores do
requerimento, solicitando a esta Casa a análise dele com a
profundidade que ele merece. O requerimento que está sendo
discutido é de inversão da pauta, para que possamos
analisar, primeiro, o segundo projeto. Em segundo lugar,
Passaremos, ai sim, á Emenda ng 22/92, do Deputado Paulo
Pettersen. Por que estamos fazendo solicitação de inversão
de pauta? Nós ontem aqui não criamos nenhuma dificuldade,
nenhum problema durante a votação do requerimento do
Deputado Ermano Batista, que solicitava o regime de
urgência. Até poderíamos ter feito, aqui, a paralisação
desse processo, mas achamos que ele deveria prosseguir
normalmente. Ninguém queria confronto nem criou problema
quando ele foi apresentado. A reunião, ontem, foi presidida
pelo Deputado Francisco Ramalho, e ninguém criou problema.
Não queremos fugir ao debate, mas todos querem um tempo
para discutir a possibilidade da apresentação de um
substitutivo. Entendemos que não é justo estabelecer-se um
critério para a definição da liberação, da forma como está
sendo apresentada. Achamos que as associações devem ter a
sua organização. Queremos um substitutivo que permita que os
sindicatos e as associações possam ser ouvidos e possam se
organizar.
Já ouvi de alguns Deputados a sua preocupação quanto à
revisão constitucional. Quando do encontro de vereadores, a
Deputada Maria Elvira disse que gostaria que, na revisão
constitucional, fosse abordada a questão da estabilidade do
servidor público. Queremos discutir todas essas questões e
estamos abertos ao debate. Ninguém tem medo de enfrentar a
questão do servidor público, e para isso precisamos criar os
canais e mecanismos que nos possibilitem fazê-lo. Solicitar
a inversão da pauta significa criar essa possibilidade.
Quando o Deputado Paulo PetterSen entrou com um requerimento
solicitando a retirada de sua emenda, é porque ela foi
alterada.
Vamos discutir o assunto e tentar chegar a um substitutivo

que, de fato, moralize essa questão e possibilite a garantia
daquilo que votamos na Constituição, qual seja o direito de
organização do servidor público.
Agora mesmo, constatamos a presença nas galerias de vários

servidores públicos que têm prestado relevantes serviços ao
Estado, por ocasião da discussão de questões complexas.
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Lembro aos membros da Comissão de Educação desta Casa, que
receberam aqui, terça-feira, o Secretário da Educação, Sr.
walfrido dos Mares Guia, o que ele comentou a respeito do
assunto. Disse que era fundamental a abertura de um debate
com os sindicatos sobre o Plano de Qualidade Total que o
Estado deseja desenvolver na área da educação. Para tanto,
essas pessoas têm que se organizar, têm que ouvir, para que
possam dar a sua contribuição.
Acho difícil a organização desse processo, que tem mais de
1.000 páginas, e não sei como o sindicato poderá se
organizar se as pessoas não estiverem liberadas para
participar dos debates. E por isso que faço um apelo aos
parlamentares mineiros, aos Deputados e às Deputadas que
representam a gente mineira, para que se sensibilizem com o
assunto.
Evidentemente, cada um vota de acordo com a sua consciência
e de acordo com o que acha correto. E claro que vamos
respeitar a posição da maioria, como sempre fizemos. Ninguém
está contestando o resultado. Estamos aqui representando uma
parcela da sociedade e, por isso, estamos fazendo essa
solicitação. Cada um deve analisá-la da melhor forma
possível, e aguardamos o resultado.
E preciso que esta Casa tenha o bom senso e a
responsabilidade de combater com seriedade essas questões.
Entendo que os servidores estão abertos a esse tipo de
debate. Tenho a certeza de que temos, nesta Casa, pessoas
sensíveis, que não querem realmente o enfrentamento á toa,
mas querem também que essa moralização não venha penalizar
as nossas associações que lutaram durante a ditadura militar
e realmente foram de grande importância na defesa da
democracia, nessa conquista que tivemos a partir da
Constituição.
Temos aqui o Deputado Bonifácio Mourão. Relator da

Constituição de 1988, que sabe que os servidores tiveram uma
conquista que foi o direito de se organizarem.
E necessário que haja possibilidade de liberação desses
dirigentes, para que possam desenvolver um trabalho
sindical. Nós precisamos, em escalas diferenciadas, de
pessoas para nos auxiliarem nesse processo. Os servidores
também precisam dos seus dirigentes, para que possam
desenvolver os seus trabalhos. Eles não têm condições de
ficar ali o tempo inteiro. E preciso ter essas pessoas
liberadas para fazerem o acompanhamento.
Encerrando a minha exposição, gostaria de fazer um apelo ao
bom senso. Depois, poderemos debater os problemas internos
que temos aqui, ou outras questões que nos são apresentadas.
Nós, parlamentares do PT, somos acusados, muitas vezes, de
uma série de questões. Já estamos acostumados a isso. vamos
fazer esses debates com pessoas que dizem que os sindicatos
são atrelados aos partidos. Essas mesmas pessoas foram atrás
do SIND-UTE para pedir apoio, para contornar os problemas.
Nessa hora, os sindicatos são autónomos, não têm partido.
Onde está a coerência dessas pessoas?
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Finalizando, Sr. Presidente, gostaria, nesta oportunidade,
de pedir apoio para a aprovação desse requerimento, a fim
de que possamos inverter a pauta e encontrar uma solução
para a questão.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, demais
Deputados e colegas do Judiciário que se encontram nas
galerias, esse requerimento está inserido no contexto.
Existe um ditado que diz o seguinte: 'Não podemos ter ódio

dos inimigos porque o ódio turba a visão e ninguém consegue
enxergá-los.' O que vivemos aqui é algo de muito sério.
Esse projeto do Deputado Paulo Pettersen está claramente
inserido no contexto de uma conduta que está sendo firmada
aqui e que é pública: Vamos isolar o PT na Assembléia e
partir para um confronto. Todas as vezes que um Deputado do
PT subir à tribuna, iremos esvaziar o Plenário.
Se a questão é a guerra total, é o confronto total,
independentemente do assunto que estiver em pauta, tudo bem.
Se quiserem encaminhar os procedimentos dessa forma, vamos
encaminhar. Acho que é uma linha absolutamente incoerente,
partindo do principio de que os Deputados desta Casa devem
ter um mínimo de inteligência e de compromisso com o
conjunto da população deste Estado.
No primeiro ato dessa briga, aliás, falsa, cega e surda, o
Projeto do Deputado Antônio Fuzzato e do De putado Antônio
Carlos Pereira havia sido aprovado no lg turno. E um projeto
que foi incorporado pela Mesa da Assembléia. O boletim
oficial da Assembléia Legislativa, assinado pela Mesa -
quando o Deputado Romeu Queiroz era o Presidente desta Casa
-, incorporava o teor do projeto. Portanto, ele passou
pelas comissões, recebendo pareceres favoráveis de todas
elas e de todos os Relatores. Tratava-se da regulamentação
do uso da propaganda oficial. No entanto, no 2g turno, o
projeto foi derrotado de forma vergonhosa. E para isso que
estamos aqui? Acredito que não. Estou vendo aqui pessoas,
como os Deputados Cõssirno Freitas e Francisco Ramalho,
equilibradas, e que têm bom senso. O Deputado Paulo
Pettersen tentou até retirar o seu projeto, mas a
Constituição, nesse item, foi aprovada por unanimidade.
Quem é que não diz que democracia é a arte de enfrentar os
conflitos? Na medida em que temos os conflitos, vamos acabã-
los de que forma? Se a ordem é usar a metralhadora, vamos
usá-la para exterminar aqueles que são contrários ás nossas
idéias.
Muitos aqui talvez não saibam que, antes desta nossa
conquista, eu e o Deputado Antônio Carlos Pereira éramos
sindicalistas na UTE e que conquistamos esse direito com
muita luta. Agora, mesmo antes de haver esse direito e de os
dirigentes estarem à disposição das entidades, existia um
grande movimento. Portanto, isso não vai acabar com o
movimento. Essa é uma maneira mesquinha e que não condiz com
a inteligência das pessoas que aqui se encontram.
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Nunca tivemos um voto sequer a favor da Bancada do PT e,
agora, do PSB. Desafio todos os Deputados a dizerem se houve
algum voto nosso que tenha sido dado pelo simples prazer de
ser contra. Todas as vezes que o Governo enviou projetos a
esta Casa, todas as vezes que qualquer Deputado de qualquer
partido elaborou projeto que fosse de interesse coletivo e
social, votamos a favor. Todas as vezes que votamos contra,
subimos a esta tribuna e dissemos o porquê. Não importa de
quem seja o projeto. Assim, podemos afirmar que essa
atitude é humilhante para esta Casa; é um decreto que as
pessoas assinam dizendo; 'Nós somos--." Não vou nem
completar, porque acho que não fica bem, uma vez que estou
vendo daqui os Deputados Wilson Pires, Edward Abreu, Elisa
Alves. O que importa é que temos de ter postura e um mínimo
de decência para sentar e discutir o assunto com a seriedade
que ele exige. Se não o fizermos, estaremos passando para a
sociedade mineira um atestado de incompetência, um atestado,
diria até, de insanidade. Votar contra apenas na tentativa
de se isolar seria mesmo insanidade. Aliás, o Deputado Raul
Messias disse muito bem: nossa preocupação não é nos
isolarmos dentro desta Casa- Não é esta a guerra. Estamos
aqui por uma guerra muito mais importante.

Questão de Ordem
O Deputado Ermano Batista - Na votação da política
salarial, o PT pediu a todos que votassem contra, e, no
final, o Deputado Antônio Carlos Pereira, cuja competência
respeito muito, disse que o voto do PT não foi contra a
política salarial, mas que o partido estava, sim,
predisposto a votar contra o projeto, por causa de sua
origem. Ora, se é que existe radicalismo nesta Casa, ele
está no PT.
O Sr. Presidente - Continua com a palavra o Deputado
Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Caro Deputado, talvez V.
Exa. não tenha compreendido as palavras do nosso colega. Ele
fez uma análise total do projeto. Disse que a política
salarial era insuficiente, mas que não éramos contra ela.
Estávamos votando contra o projeto global, porque ele não
atendia ao conjunto de interesses que deveriam estar sendo
negociados para colocar fim á greve. Talvez ele não tenha
sido entendido.
Na realidade, o que estamos discutindo aqui não é
radicalismo. V. Exa. , que é um professor de Direito, sabe
que esta palavra é muito mal usada no País. As palavras, ás
vezes, tomam um sentido completamente diverso. O que
estamos presenciando aqui é um sectarismo infantil e
irresponsável, porque nossa obrigação é a de defender os
interesses do Estado, e, á medida que atitudes como esta
são tomadas, estamos indo contra os interesses da
coletividade que nós representamos.
Assim como V. Exa. , Deputado Emano Batista, já participei

de inúmeras comissões em que tive de dar o meu voto. Quando
foi que votamos contra apenas para votar contra?
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Temos em nosso Plenário, hoje, por coincidência,
representantes da Associação dos Servidores do Judiciário.
Quanto ao projeto do Deputado Paulo Pettersen, podemos
perguntar o que é que ele coloca. Coloca que a liberação
poderá ser até o limite de três para entidade que tenha, no
mínimo, 10.000 filiados. Ora, não há ninguém bobo aqui.
Isso acaba com a disponibilidade para todas as entidades.
Isso é um atentado á democracia.
Gostaria, então, de fazer um apelo para que tenhamos um
mínimo de serenidade e de responsabilidade e que esse
radicalismo, que considero infantil e irresponsável, não
tome conta desta Casa, de modo que ela não seja mais e mais
humilhada perante a população mineira. Muito obrigado.
O Deputado Raul Messias* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias,
gostaria de fazer algumas considerações sobre o que está
sendo falado neste Plenário. Evidentemente, somos favoráveis
ao requerimento de inversão da pauta o q ue vai possibilitar
um diálogo maior.
Vamos ao que já foi dito aqui. O nobre Deputado Amilcar
Padovani falou-nos a respeito de Juiz de Fora e fez uma
comparação entre aquela cidade e Atenas. Gostaria de lembrar
ao nobre Deputado, que tão bem conhece a história mineira,
brasileira e universal, q ue Atenas nunca foi sede de nenhum
presidio político, nunca foi sede ou instrumento de tortura
dos políticos. Esparta é que fazia isso. Se Juiz de Fora
tem o seu lado democrático, tem o seu lado popular, de luta
pela democracia, infelizmente tem também uma mácula na sua
história, que é a de ter sido a sede de um dos piores
presídios políticos que já existiram no País, onde vários
amigos nossos foram torturados e até mesmo assassinados.
Em segundo lugar, gostaria de comentar a questão do cartaz

e das vaias que ocorreram em Juiz de Fora. Acho q ue isso faz
parte do jogo democrático. O homem público deve estar
disposto a enfrentar esses percalços e essas situações que
ocorrem, tanto aqueles que representam a direita e a extrema
direita na Casa, quanto nós, que representamos a esquerda e
até alguns que defendem posições mais extremadas da
esquerda. Nós também somos vitimas, e corremos o risco de
ser vaiados. Esse é o ónus do nosso trabalho. Acho que foi
mais do que natural a manifestação democrática dos
servidores públicos presentes na reunião de ontem, em Juiz
de Fora. Quanto àquele cartaz, não seria preciso nenhum
inquérito, nenhuma ação na Justiça para encontrar o seu
autor. Basta abrir os contracheques dos funcionários e
verificar que realmente a situação dos funcionários
públicos, hoje, é de penúria. Isso tudo faz parte da tal
Política neoliberal de destruição do Estado e de
transferência para a iniciativa privada dos nossos melhores
valores. Ou seja, o Estado investe, forma o servidor, dá
condições técnicas àquele servidor, mas não lhe dá o mínimo,
que é um salário condizente. Ele, então, vai para a
iniciativa privada, e todo o dinheiro público gasto na
formação daquele servidor vai beneficiar a iniciativa
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privada. Então, essa é que é a questão. É só abrir os
contracheques para descobrir os autores do cartaz.
E o que è mais interessante: vários Deputados governistas

vieram a esta tribuna, foram às reuniões das comissões, aos
encontros, aos diálogos com os servidores públicos, dizendo
que até gostariam de dar um aumento melhor, mas que o Estado
não tem condições financeiras para tal. Hoje, porém, estamos
vendo, em todos os jornais que circulam no Estado de Minas
Gerais, manchetes enaltecendo o Sr. Governador Hélio Garcia,
porque conseguiu, segundo parecer do Tribunal de Contas,
aprovado por unanimidade, um superávit de 118$
4.600.000.000,00 no ano passado. Ora, Srs. Deputados, como é
que aquele servidor público, que está lá com o seu
contracheque que não dá para pagar o colégio dos seus
filhos, o aluguel, ou uma alimentação razoável, como é que
esse servidor vai reagir, quando abrir o jornal e ler a
noticia de que o Estado teve um superávit, no ano passado,
de tJS$4.600.000.000.00? Respondam, por favor, os Deputados
governistas.
Na época da tramitação do aumento salarial, todos os
senhores vieram aqui, foram ao encontro das lideranças e,
mesmo em conversas particulares, reconheceram e reconhecem
que os salários estão arrochados, mas que o Estado também
não tem recursos. Agora, nos surpreendemos com a prestação
de contas, mostrando que sobrou dinheiro. E ou não é uma
contradição? E por aí que temos que discutir a questão.
Outro ponto para o qual quero chamar a atenção é sobre a

atitude de certos Deputados - evidentemente não vou citar os
nomes - que, na legislatura passada, ajudaram as entidades
sindicais a publicar e divulgar o cartaz com titulo
"traidores do povo", onde constavam os nomes daqueles que
votaram a favor do Sr. Newton Cardoso. Naquela época, a
atitude foi positiva, nenhum Deputado criticou. Pelo contrá-
rio, usaram e colheram os frutos de terem tido uma posição
coerente em relação ao desgoverno Newton Cardoso. Agora,
esses mesmos Deputados estão unidos a Deputados que estavam
aqui, naquela época, apoiando Newton Cardoso. Estão unidos
contra um cartaz, culpando os Deputados da esquerda - PT e
P55 - de serem os patrocinadores. São dois pesos e duas
medidas, pois, quando o cartaz os apontava como defensores
do povo, usaram e capitalizaram suas posições. Quando o
cartaz os atinge, se voltam contra o funcionalismo público,
porque, na verdade, não conseguem explicar a contradição.
Dizem que o Estado não tem recursos, mas recebemos uma
prestação de contas com um superávit de 115$
4.600.000.000,00. S. Exas. estão magoados com o
funcionalismo público, porque o cartaz antielista os atinge.
Dizem que as professoras fingem que ensinam. Na verdade, o
Estado é que finge que apóia e prestigia a educação. A
questão é exatamente a destruição do serviço público.
Gostaria de comentar sobre a liberdade concedida aos
sindicalistas eleitos para serem liberados de seus afazeres
e poderem exercer uma atividade sindical, Isso faz parte da
democracia. Isso foi defendido por vários dos Srs.
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Deputados, nas suas campanhas políticas, principalmente na
época em que lutávamos contra a ditadura militar. Hoje,
estamos ai, numa ditadura mais ou menos civil, mais
econômica que política, onde os salários dos trabalhadores
são rebaixados e onde os lucros dos Bancos são cada vez
maiores. Hoje nos surpreendemos com a notícia de que o
próprio Estado teve um superávit. Vimos, hoje, mais uma
falcatrua publicada no "Estado de Minas. Nessa nota, co-
loca-se o caráter suprapartidário da união dos
administradores do P506. do PT e do Governo Hélio Garcia,
que assinam, em poucos minutos, um convênio para o
saneamento do rio Onça, do rio Arrudas, obras
importantíssimas para a sociedade mineira e brasileira.
Entretanto, acho que está havendo um descompasso entre a

Liderança do Governo nesta Casa e o que vai ocorrer, dentro
de poucos minutos, no Palácio da Liberdade. Parece-nos que
não é propriamente esse espírito de retaliação, de ódio e de
intransigência que está norteando o Governador.
Assim, gostaria que os Lideres do Governo e os Deputados

governistas, principalmente o Deputado Agostinho Patrus, que
lidera um bloco fabuloso na Casa, meditassem sobre o sinal
que o Palácio da Liberdade está mandando para a Casa e para
a sociedade mineira. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo

Pettersen.
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estamos percebendo que a nossa emenda, que
regulamenta o art. 34, está sendo mal interpretada. O que se
pretendia, na verdade, era a regulamentação da cessão de
funcionários do Estado para sindicatos e associações. O
projeto traz aquilo que é necessário e bom.
Está havendo restrições ao substitutivo do Deputado Ermano

Batista, porque ele não incluiu as associações. O legislador
federal, ao tratar a matéria do art. 92 da Lei mg 8.112, de
11/12/90, delimitou, com clareza, o número de representantes
por entidades, e acolheu também a representação das
associações de classe. Isso, em relação ao funcionalismo
federal
Com o meu projeto, evitaríamos, também, que um determinado

sindicato tivesse á sua disposição 100 ou 200 servidores, em
detrimento de outros sindicatos ou até mesmo de associações.
Era Isso o que queríamos.
Ontem tomei a iniciativa de retirar o projeto. O
substitutivo está excluindo a Associação dos Serventuários
de Justiça do Estado, que não tem 10.000, mas sim 7.000
filiados, bem como a Associação dos Professores do Estado de
Minas Gerais, que não tem esse número. No substitutivo do
Deputado Ermano Batista. o teto é de 10.000 servidores.
Devemos lembrar que na Associação dos Fiscais do Estado há
cerca de 4 mil servidores.
Então, o que queremos é regulamentar, e o número de
filiados não nos importa. Devemos pensar é na extensão, como
fez o legislador federal. Assim, o meu projeto ficou
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realmente prejudicado, pois o substitutivo excluiu as
associações. E somente isso, mas se inviabilizarem a
aprovação do meu requerimento, não haverá problema. Um dos
parlamentares ficará na obrigação de emendar esse projeto em
Plenário, no lg turno. Com muita clareza, quero discernir o
projeto do substitutivo, pois o que está sendo alvo de
restrição è o substitutivo.
Gostaria de dar esta satisfação aos senhores, pois não
estão entendendo o projeto como é. Queremos bastante
clareza. Queremos que o projeto possa atender às associações
também, pois do jeito que está no substitutivo, vai atender,
apenas, o SINDI'-IJTE, o único com 10 mil filiados. O meu
objetivo é estender a sua abrangência às associações e aos
sindicatos com menor número de associados. Também devemos
fazer a sua regulamentação, porque senão ficará mal para
todos nós. O que queremos é normatizar as liberações de
servidores.
As liberações indiscriminadas custam caro aos cofres do

Estado.
Estou querendo esta regulamentação sem nenhum interesse
pessoal, mas como representante do povo mineiro. Precisamos
procurar atender a todas as associações e sindicatos,
indiscriminadamente. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - O Companheiro Roberto
já o fez, mas eu queria mais uma vez esclarecer ao Deputado
Ermano Batista a posição da nossa Bancada quando da votação
da proposta governamental que tratava do reajuste dos
servidores e da política salarial.
Na oportunidade, deixamos claro que votávamos contra por

algumas razões. A primeira delas é que nós tinhamoscriticas
ao projeto, no seu conjunto. A nossa compreensão á época, e
que se mantém até hoje, é que o projeto estava situado num
patamar muito aquém não apenas daquilo que era reivindicado,
justo, necessário - desse ponto já estaria a uma distância
abismal -. mas aquém, Inclusive, do que era possibilidade
concreta e objetiva do Estado de responder a um quadro de
absoluta depauperação salarial dos servidores públicos.
Votamos contra por compreender que a política salarial
proposta era insuficiente, ainda que significasse, naquele
momento, um avanço, mesmo porque há mais de dois anos, nesta
Assembléia, discute-se e reivindica-se o estabelecimento de
regras sobre os salários. Por si só e pelo conteúdo da nossa
Bancada, teríamos motivos sobejamente fortes para manifestar
o nosso voto contrário. Naquele dia, naquele momento,
naquela votação, eu fiz questão de explicitar que a Bancada
do PT, apesar da nossa análise e avaliação de que o projeto
era ruim, insuficiente, e que não traduzia vontade política
de resolver o problema, mesmo assim votou a favor,
compreendendo que votar contra, naquela circunstância e
naquele momento, significaria, da nossa parte, a marcação
de posições inócuas, simplesmente para fazer jogo de cena
com as galerias. Por isso, poderíamos, com a maior
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tranqüilidade, votar a favor daquele projeto, apesar das
criticas profundas e conscientes que tínhamos em relação a
ele. Vivíamos uma situação atipica. Estávamos impedidos de
discutir e debater o projeto. Aprovou-se um requerimento,
nesta Assembléia, que violou o Regimento Interno que a
própria Assembléia redigiu, estabeleceu, votou e deliberou.
É nesse quadro particular que tem de ser entendido o voto do
PT.
O segundo ponto é a situação q ue estamos vivendo hoje. Com
a maior tranqüilidade, afirmo que ela nos levará a todos á
derrota. Temos, hoje, nove Deputados: oito da Bancada do PT
e um do Partido Socialista Brasileiro. Atualmente, alguns
conflitos entre esses nove Deputados têm acontecido. Mas
temos consciência do tamanho e da dimensão da nossa força
nesta Assembléia. E bom que fique claro que esses nove
Deputados têm possibilidade, capacidade, poder e disposição
para, se for esse o terreno que se escolher aqui para uma
disputa, disputar nesse terreno. Quero deixar muito claro,
em nome da nossa Bancada, que não nos interessa, de forma
alguma, manter esse clima de confronto que foi estabelecido.
Não nos interessa porque não queremos isso e porque temos

consciência da nossa responsabilidade de permanecer numa
situação na qual a Assembléia, insisto, se for esse o
terreno, sabemos, pode inviabilizar-se. Quando se derrotam
projetos, como foi derrotado aqui o projeto do companheiro
Fuzatto, não é a Bancada do PT que sal derrotada, não é o
autor do projeto que sai derrotado. Sai derrotado o Poder
Legislativo, que, num momento, aprova por unanimidade uma
compreensão de como deve ser tratada a publicidade estadual
e, num segundo momento, por retaliação - não existe outra
palavra para isso - vota contra. Nesse processo, insisto,
perdemos todos nós. A nossa Bancada não quer isso. A nossa
Bancada quer vir aqui discutir, debater e, naquilo que
houver acordo, votamos a favor; quando não houver acordo,
votamos contra.
As opções são muito claras, neste momento. São apenas duas:
ou nos sentamos e discutimos de forma civilizada e
democrática, ou vamos ter que ir para um confronto que nós
sabemos que é perigoso para todos nós. Não se trata de
derrotar este ou aquele projeto. Não se trata de assinar ou
deixar de assinar determinado requerimento. Está em jogo
todo o funcionamento desta Casa.
Insisto: a nossa Bancada, se for essa a opção, que não

desejamos, tem disposição de fazer o debate também nesse
terreno. Queremos, com muita tranqüilidade, afirmar o
seguinte: o mais certo, o mais razoável, o mais desejável
agora é suspendermos a tramitação desse projeto e acatarmos
o requerimento de inversão de pauta apresentado pelo
companheiro Gilmar. Vamos nos sentar para discutir a forma
de relacionamento aqui dentro. Se, eventualmente, for
incorporar relacionamento, vamos nos sentar e incorporar
esse nosso sistema. Se isso tem ingerência em outras áreas
de relacionamento, nós nos dispomos a discutir absolutamente
tudo. Agora, o que não é aceitável, de forma alguma, é que
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se pretenda subjugar, autoritariamente, a Bancada do PT.
Isso não vamos aceitar, porque atenta contra o processo
democrático.
Terceiro ponto - entrando no conteúdo. O Deputado Paulo
Pettersen antecedeu-me, afirmando que a sua iniciativa
objetiva, exclusivamente, ampliar a possibilidade de
lideranças sindicais, também as associações, não mais
limitadas exclusivamente a sindicatos, e que, não fosse por
isso, ele estaria de acordo com o parecer-substitutivo do
Deputado Ermano Batista Queremos demarcar, com muita
clareza, que não estamos de acordo com o substitutivo do
Deputado Hermano Batista. Não são questões menores. Não são
questões secundárias, não se trata exclusivamente, de
acertar mais um "liberato" aqui ou acolá. Não se trata de
discutir se vamos diminuir os critérios de filiados ás
ent idades -
A discussão - Deputado tbrahim Jacob, pelo menos converse
mais baixo, senão me prejudica -tem que se colocar num
limite muito claro. O Fuzatto também está me perturbando. (-
Pausa.) Agradeço, companheiro Fuzatto.

 

Nós, o povo brasileiro, sofremos um processo de vários
anos, de décadas, que nos custou caro resolver, que nos
custou muito caro superar, que nos custa muito caro, ainda
hoje, conviver numa democracia muito tênue, muito instável,
multo sem referência, multo pouco consolidada. A democracia
brasileira ainda está por ser construida - ainda que
democracia seja, permanentemente, um processo de construção
-, particularmente nesse tempo, que diz respeito á liberdade
e à autonomia dos sindicatos. Essa é uma das questões da
luta democrática.
Esse foi um dos temas centrais que mobilizou a sociedade
brasileira para pôr fim á ditadura militar. As eleições
diretas, a Constituinte, o respeito aos direitos humanos, a
anistia ampla, geral e Irrestrita e a liberdade plena de
organização dos trabalhadores e partidos políticos fizeram
parte desse processo.
A questão da organização sindical se incluía, com destaque,
na pauta da luta democrática brasileira, e a emenda, como se
apresentou hoje, ataca frontalmente a liberdade de expressão
e a organização dos servidores. Ela inviabiliza a
possibilidade de os trabalhadores públicos de Minas Gerais
se organizarem. A emenda, como veio para o debate,
significa, num primeiro momento, um ataque a essas
organizações, mas significa - e ai está o perigo maior - um
ataque concreto ao funcionamento das instituições deste
Estado.
Concluindo, Sr. Presidente, porque vamos discutir por muito
tempo o mérito da questão, queria afirmar três pontos:
primeiro, reiterar que é disposição da nossa Bancada sentar
e discutir o nosso posicionamento neste momento. Segundo,
que, se for escolhido pela maioria da Assembléia o caminho
do confronto, ainda que não o desejemos, a nossa Bancada vai
manter esse confronto até as últimas conseqüências.
Terceiro, neste caso particular do mérito da emenda que
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trata da liberação dos dirigentes sindicais, aprová-la
significa a conivência daqueles que aqui votaram com um
atentado á democracia brasileira.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haue i sen
A Deputada Maria José Hauelsen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores presentes nas galerias, ontem, em Juiz
de Fora, mais uma vez, tivemos a oportunidade de nos
deliciar com a facilidade de expressão e o discurso bem
elaborado e veemente do Deputado Amilcar Padovani. Entre
outras coisas, o Deputado Amilcar Padovani convidava o povo
e os políticos de Juiz de Fora para se unirem em defesa de
interesses comuns, dizendo que, muitas vezes, há uma luta
política, onde um puxa para cá e outro para lá, e ninguém
consegue o que deseja.
Concordamos plenamente com a fala do Deputado Amilcar Pado-
vani. Estamos vendo o que está acontecendo nesta Assembléia
Legislativa entre aqueles que são os defensores do Governo,
que são os Deputados da Situação, e nós, Deputados da
Oposição. Esta é uma briga que está tornando-se critica.
Embora muitos Deputados não acreditem, não somos a favor do
"quanto pior, melhor". Estamos sentindo, em muitas l utas e
embates políticos nesta Assembléia, uma retaliação. E uma
posição radical, em que os interesses do povo são
secundários, os interesses daqueles que representamos estão
sendo postos de lado. E nós já afirmamos - e repetimos - que
não nos interessa essa situação. Os nossos companheiros de
Bancada que nos antecederam falaram isso também. Não
queremos esse embate, não porque represente uma derrota do
PT, mas porque representa a derrota do povo.
O problema que aqui provocou a maior ira dos Srs. Deputados
do Governo - o famoso cartaz dos traidores - não foi
iniciativa do Partido dos Trabalhadores, foi iniciativa do
sindicato e daqueles que se sentiram prejudicados. Estamos
percebendo que, a partir deste momento, embora os senhores
não queiram acreditar, o Partido dos Trabalhadores tem
conquistado espaço fora das paredes da Assembléia
Legislativa. Estamos sendo bem recebidos e aplaudidos lá
fora, o que não tem acontecido com os Deputados que
representam os interesses do Governador Hélio Garcia. O que
estamos vendo é a retaliação que é feita em cima do PT, mas
que atinge os que estão lá tora, aqueles que nos elegeram e
nos colocaram aqui para defendê-los.
Já se falou, e não é demais repetir, que o projeto do
Deputado Antônio Fuzatto foi derrubado porque era um projeto
do PT, porque era um projeto nosso, projeto já aceito,
discutido e aprovado no lg turno, louvado pelo "Boletim" da
Assembléia, mas que tinha que ser derrotado porque era do
PT.
Esse projeto regulamentava o quê? A publicidade feita pelo
Governo. Escutamos outro dia um Deputado dizendo
taxativamente: "Não podemos aprovar a emenda de 1,5% para a
educação, porque é um projeto do PT, é uma emenda do
Deputado Adelmo Carneiro Leão." Afinal de contas, quem é que
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vai ser beneficiado com essa emenda? É o PT, ou são os

estudantes, os universitários, enfim, a sociedade mineira?
Quando chegamos a um radicalismo dessa ordem, em que a visão
é cortada e a pessoa age por emoção, é impossível avançar em
alguma coisa.
Repetimos aqui um ditado popular: 'Na briga do mar com o
rochedo, quem paga é o peixe» Nesse embate político, onde
estão, de um lado os Deputados da Situação e do outro nós.
da Oposição, quem paga o pato é o povo. Ai a nossa
indagação: como fica a nossa coerência? Com que cara vamos
nos apresentar novamente em palanques, em reuniões, para
dizer que somos defensores do povo? Não adianta pensar que o
povo não está tomando conhecimento do que se passa na
Assembléia. Os senhores têm sentido na pele que o povo tem
acompanhado esse trabalho, ultimamente. Quando dizemos povo,
somos conscientes, e nos referimos aos formadores de opinião
pública. A massa vota pela lata de óleo, pelo cobertor, pelo
dinheiro colocado na mão, pelo empreguinho da fulana ou do
sicrano, mas os formadores de opinião, aqueles conscientes,
já votam porque têm acompanhado o nosso trabalho.
Com que cara vamos ás reuniões em nossas bases, falar dos
nossos projetos, das nossas lutas em defesa dos interesses
do povo? Nossas propostas têm sido aceitas fora das paredes
da Assembléia. Os nossos projetos são, muitas vezes, antes
da sua formalização, antes de serem postos no papel
analisados em reuniões, negociados nas associações e
discutidos com aqueles diretamente interessados neles.
Os nossos projetos, isto é, os projetos que nós, da
Oposição, temos feito, não são pura e simplesmente projetos
que saem da nossa cabeça e da nossa vontade.
Acreditamos que os Srs. Deputados da Situação também façam
isso, também sintam a necessidade de discutir aquilo que
querem defender nas suas bases, com os seus eleitores, mas
não podemos criar uma briga, uma retaliação, porque fomos
contrariados e vaiados, e estamos sendo criticados,
principalmente fora das paredes desta Casa.
Estamos aqui para nos criticarmos mutuamente. Mas, como
políticos, temos que aceitar as criticas daqueles que
votaram em nós. Queremos dizer, bem claro, que não nos
interessam maniqueismos, nem acreditar que nós, do Partido
dos Trabalhadores, somos os bons e os donos da verdade e que
os outros partidos estão somente enganando. Sabemos que não
é assim. Não queremos esse tipo de divisão, que enfraquece a
todos nós. Mas é doloroso a gente ver que um requerimento é
votado aqui, nesta Assembléia, por Deputados que, depois do
"senta-e-levanta", indagam: o que nós votamos? O que foi que
aprovamos? Isso, realmente, é doloroso. E vergonhoso o
Deputado votar sob o comando de um dedo.
Meus companheiros Deputados, a democracia não é uma teoria,
não é um principio pronto e acabado. Ela tem que ser
elaborada no dia-a-dia. Estamos trabalhando para a
construção dessa democracia, e ela implica uma sociedade
civil organizada. Para que essa sociedade esteja, de fato,
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preparada, organizada, os seus lideres têm que ser lide-
rados, têm que ter disponibilidade para trabalhar.
Tenho a certeza de que a sociedade civil organizada trará
benefícios não só para o Partido dos Trabalhadores, mas
também para os senhores e, sobretudo, para a sociedade
brasileira. Muito obrigada,
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, pela ordem.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo

Pet tersen.
Questões de Ordem
O Deputado Paulo Pettersen - Solicito a retirada do meu
requerimento, em virtude do entendimento com o Deputado
Romeu Queiroz, Líder do Governo, e com o Deputado Agostinho
Patrus, Líder do Bloco de Apoio ao Governo-
0 Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Paulo Pettersen.
O Deputado Amilcar Padovani - Sr. Presidente, pela ordem.
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Amilcar

Padovani
O Deputado Amilcar Padovani - Deputada Maria José Haueisen,

escutei atentamente as suas palavras, as quais merecem o meu
total apoio, estima e consideração. VExa, deu uma
demonstração de como devemos conduzir os trabalhos nesta
Casa, evitando os radicalismos.
Como um dos Deputados mais antigos, pode ter a certeza de

que, neste Instante, aprendi alguma coisa. Mas não fiquemos
apenas nas palavras. Os bons exemplos são mais admirados do
que seguidos. Portanto, vamos segui-]os, pois só assim
encontraremos o bom-senso e a melhor solução para os
problemas de Minas Gerais.
Era o que eu queria registrar, Sr. Presidente. Fico,

realmente, muito satisfeito ao ouvir da nobre Deputada Maria
José Haueisen aquilo que nós também pensamos. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Amilcar Padovani.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado
Gilmar Machado, que solicita a inversão da pauta. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

Verificação de Votação
O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação, Sr.

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

proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 5 Deputados; votaram
contra 39 Deputados. Está rejeitado o requerimento.
Discussão, no lg turno, da Proposta de Emenda à

Constituição ng 22/92, 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. A Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta, na forma do Substitutivo ng 1, que
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apresenta. Com a palavra, para discuti-Ia, o Ilustre
Deputado Antônio Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, demais presentes nas galerias,
ocupo a tribuna para trazer esclarecimentos, de modo que não
pairem dúvidas sobre o que está ocorrendo com relação a essa
matéria. Nossa Bancada já explicitou, com muita clareza, em
vários momentos, que deveriamos votar contra o substitutivo
á emenda à Constituição do Deputado Paulo Pettersen.
Abriu-se agora uma possibilidade, não apenas de discutirmos
essa emenda à Constituição, mas também de analisarmos o
processo de relacionamento interno entre as várias forças,
os vários setores e os vários partidos, nesta Assembléia. Em
virtude dessa abertura, digo enfaticamente que, numa
tentativa, num esforço para resolver a questão, a nossa
Bancada concorda em suspender, neste momento, a obstrução. A
contrapartida, entretanto, é que, na parte da tarde, o
projeto não entraria em pauta, no 2Q turno, e que, nesta
mesma tarde, nos sentemos para fazer a discussão de
relacionamento na Assembléia, incluindo o 2g turno deste
projeto.
Porcausa disso, quero deixar bem claro que a nossa Bancada
está suspendendo a obstrução, apenas neste momento. Vamos
nos manifestar contra, vamos votar contra, vamos para O
debate, e, se permanecer essa situação enrijecida e, muitas
vezes, até obtusa, infelizmente, esse processo terá que ser
retomado na próxima semana-
0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,
encerra-se a discussão. A Presidência vai colocar em votação
a Proposta de Emenda á constituição nQ 22/92, na forma do
Substitutivo no 1. A Presidência vai submeter a matéria a
votação nominal, na conformidade do art. 263. item 1, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la
deverão responder "sim", e os que desejarem rejeitá-la
deverão responder "não". Antes, a Presidência lembra ao
Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno,
proposta de emenda à Constituição é aprovada se obtém 48
votos favoráveis. Com a palavra, o lg-Secretário, para
proceder á chamada de votação nominal . Na sua ausência, a
Presidência convida o ilustre Deputado Amilcar Padovani para
proceder à chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem sim" á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento Elmo Braz - Bené Guedes - Agostinho
Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas -
Dilzon Meio - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira
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- Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton
Salles - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wilson Pires.
- Respondem "não' à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Eduardo Brás -
Francisco Ramalho - Gilmar Machado - Ivo José - Marcos
Helénio - Maria José Haueisen - Paulo Pettersen - Raul
Messias.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados;
responderam "não" 10 Deputados. Está aprovada a Proposta de
Emenda à Constituição n 22/92. A Comissão Especial.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 840/92, do

Governador do Estado, que contém normas de execução penal. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto, com as Emendas do ng 1 ao li, que apresenta. A
Comissão de Defesa Social opina pela aprovação do projeto,
com as Emendas do nQ 1 ao li, apresentadas pela Comissão de
Justiça, e com a Emenda ng 12, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, com
as Emendas do ng 1 ao 11, da Comissão de Justiça, e 12, da
Comissão de Defesa Social Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.
- Vêm á Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei flQ 840192
EMENDA NO 13

Dê-se ao art. 158 a seguinte redação:
"Art. 158 - O Juízo da Execução, localizado na Comarca da

Capital e em comarca sede da região onde houver
estabelecimento penitenciário, compreende o Juiz da
Execução, representante do Ministério Público, a Defensoria
Pública e o Serviço Social Penitenciário.".
Sala das Reuniões, 17 de junho de 1993.
Simão Pedro Toledo
Justificação: O Serviço Social Penitenciário, segundo o

art. 61 da Lei Federal ng 7.210, de 11/7/84, não é um órgão
de execução penal, mas um instrumento auxiliar do Juízo da
Execução, sendo também um serviço imprescindível, presente
em todos os estabelecimentos penitenciários. Dessa forma,
fica mais bem colocado, tecnicamente, entre os instrumentos
que servem ao Juizo da Execução.
Dada a importância da presente emenda, espera seu

signatário obter a aprovação dos nobres pares.
EMENDA NQ 14

O Capitulo IV do Título VI, que compreende o art. 163,
passa a ser considerado a Seção IV do Capítulo III,
renumerando-se os demais capítulos subseqüentes.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 1993.
Simão Pedro Toledo
Justificação: Tendo em vista as demais emendas por nós
apresentadas, visando à adequação do Projeto de Lei ng
840/92 à Lei Federal ng 7.210, de 11/7/84, faz-se necessária
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a alteração proposta, de modo a se adequar o aspecto formal
do projeto em tela às alterações de conteúdo anteriormente
propostas.
Registre-se que, se aprovadas as outras emendas de nossa

autoria, é imprescindível a presente adequação.
Considerando a pertinência da presente emenda, espera seu
signatário obter a necessária aprovação dos nobres
Deputados.

EMENDA NQ 15
Dê-se ao art. 154 a seguinte redação:
"Art. 154 - São órgãos de execução penal;
- O Conselho de Criminologia e Política Criminal;

II - O Juízo da Execução;
III - O Conselho Penitenciário;
IV - A Superintendência de Organização Penitenciária;
V - A Direção do Estabelecimento;
VI - O Patronato;
VII - O Conselho da Comunidade.!!.
Sala das Reuniões. 17 de junho de 1993.
Simão Pedro Toledo
Justificação; A nova redação proposta para o art. 154

suprime seu inciso III, renumerando-se os demais. Essa nova
disposição atende aos ditames da legislação federal em
vigor. Conforme o art. 61 da Lei Federal ng 7.210. de
11/7/84, que elenca os órgãos de execução penal, o Serviço
Social Penitenciário não é um órgão de execução penal. Não
se discute aqui sua inegável importância nem tampouco se
pretende extingui-
o. Na verdade, o Serviço Social Penitenciário estaria mais
bem colocado, tecnicamente, entre os órgãos auxiliares do
Juízo da Execução, visto que aquele não possui autonomia -
registre-se que esta disposição é objeto de outra emenda por
nós apresentada ao projeto de lei em tela.
A atuação do Serviço Social Penitenciário em sua plenitude,
via pareceres, estudos e outras formas de trabalho, está
perfeitamente contemplada em diversos artigos do projeto de
lei em questão, não sofrendo qualquer ameaça por parte desta
emenda.
Tendo em vista a justeza da presente emenda, espera seu
signatário merecer a aprovação dos parlamentares-
0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas emendas do Deputado Simão
Pedro Toledo, que receberam os ngs 13, 14 e 15. Em face do
que dispõe o 2g do art. 196 do Regimento Interno, a Mesa
vai devolver o projeto com as emendas à Comissão de Defesa
Social, para que sobre elas emita parecer.

ENCERRAMENTO
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.
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ATA DA 4a REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR COM O
PRESIDENTE DO BANCO DE CRÉDITO REAL SOBRE O PROBLEMA DAS
DEMISSÕES DE INÚMEROS FUNCIONÁRIOS DAQUELA INSTITUIÇÃO
Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de junho de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados José Maria Pinto, Antônio Carlos
Pereira e Francisco Ramalho, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental e verificando-se a
ausência do Presidente e do Vice-Presidente da comissão, o
Deputado José Maria Pinto assume a Presidência, declara
abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se destina a
apreciar o relatório final. Em seguida, solicita ao
Deputado Antônio Carlos Pereira que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Logo após, passa a palavra ao Relator,
Deputado Antõnio Carlos Pereira, para que proceda à leitura
do seu relatório. O referido Relator solicita à Presidência
a suspensão dos trabalhos, O Presidente defere a solicitação
e suspende a reunião por 10 minutos. Havendo número
regimental e verificando-se a ausência do Deputado José
Maria Pinto, o Deputado Wanderley Ávila assume a Presidência
e declara reabertos os trabalhos com a presença dos
Deputados Tarcísio Henriques e António Carlos Pereira. Em
seguida, passa a palavra ao Deputado Antônio Carlos Pereira,
que procede à leitura do relatório final. Após a leitura, é
colocado em discussão e em votação o relatório final que é
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente
interrompe a reunião para que seja lavrada a ata. Reabertos
os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Tarcísio
Henriques que proceda à leitura da ata, que lida, e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
Parlamentares, declara concluidos os trabalhos da comissão e
encerra a reunião.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1993-
Wanderley Ávila, Presidente - António Carlos Pereira -
Tarcisio Henriques.
ATA DA 7g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
REVER, NOS TERMOS DO ART. 7Q DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A DOAÇÃO, VENDA E CONCESSÃO DE
TERRA PÚBLICA COM ÁREA SUPERIOR A 250HA, REALIZADAS DE
10/1/62 ATÉ A DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove
de junho de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Roberto
Amaral, Adelmo Carneiro Leão e Francisco Ramalho, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Roberto Amaral, 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 tratar de assuntos
pertinentes à comissão. A seguir, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que faz
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comentários acerca do encerramento dos trabalhos da
comissão. Discorre sobre esse assunto, também, o Deputado
Emano Batista. Logo após, o Deputado Roberto Amaral passa a
palavra ao Deputado Francisco Ramalho, que faz a leitura do
relatório final. Após a leitura, o relatório é colocado em
discussão, ocasião em que fazem uso da palavra os Deputados
presentes, conforme confirmam as notas taquigráficas.
Colocado em votação, é o relatório aprovado por unanimidade.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente solicita a
lavratura da ata desta reunião e suspende os trabalhos por
15 minutos- Reaberta a reunião, o Presidente solicita ao
Deputado Ermano Batista que proceda á leitura da ata, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes- Em
seguida, o Presidente agradece a presença dos parlamentares
e da assessoria da Casa, declara concluídos os trabalhos da
comissão e encerra a reunião.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Adelino Carneiro Leão - Emano

Batista - Francisco Ramalho.
ATA DA 53a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
junho de mil novecentos e noventa e três, comparecem no
Plenarinho 1 os Deputados Cléuber Carneiro. Célio de
Oliveira, Anderson Adauto, Antônio Fuzatto (substituindo
este à Deputada Maria José Haueisen, por indicação da
Liderança do PT) e Bonifácio Mourão (em substituição ao
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Bonifácio
Mourão, Antônio Fuzatto, José Renato, Ermano Batista,
Sebastião Costa e Simão Pedro Toledo, membros da Comissão de
Administração Pública; Cêlio de Oliveira, Roberto Amaral,
José Renato e Sebastião Costa, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Clêuber Carneiro
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 a
apreciar os pareceres das comissões supramencionadas sobre
os Projetos de Lei nQs 1.452/93, de autoria do Governador do
Estado, que reorganiza a RURALMINAS e dá outras
providências; e 1.473/93, também do Governador do Estado,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da autarquia Imprensa
Oficial do Estado e dã outras providências, cujos avulsos já
haviam sido distribuídos na reunião anterior. Logo após, o
Presidente suspende a reunião por 30 minutos. As 161h36min, o
Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, reabre os trabalhos
com a presença dos Deputados Clêuber Carneiro, Geraldo
Rezende, Célio de Oliveira, Bonifácio Mourão (este em
substituição ao Deputado Antõnio Júlio, por indicação da
Liderança do PMDB), Baldonedo Napoleão (em substituição ao
Deputado Antônio Pinheiro, por indicação da Liderança do
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PSO5) e Antônio Fuzatto (em substituição à Deputada Maria
José Haueisen, por indicação da Liderança do PT), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Bonifácio Mourão,
Antônio Fuzatto, José Renato, Ermano Batista, Alvaro
Antônio, Sebastião Costa e Roberto Amaral (substituindo este
ao Deputado Dilzon Melo, por indicação da Liderança do PTB),
membros da Comissão de Administração Pública; e Célio de
Oliveira, Roberto Amara], Baldonedo Napoleão, José Renato e
Sebastião Costa, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. A Presidência coloca em discussão
o parecer do Deputado Geraldo Rezende, Relator do Projeto de
Lei nQ 1.452/93 pela Comissão de Constituição e Justiça, que
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria com a Emenda no 1, de sua autoria.
Colocado em votação, é aprovado o parecer. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer do Deputado Sebastião Costa,
Relator pela Comissão de Administração Pública, que conclui
pela aprovação da proposição, com a Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça. Colocado em discussão e votação,
é também aprovado o parecer do Deputado José Renato, Relator
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que
conclui pela aprovação do projeto, com a Emenda no 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas ngs 2 e 3,
de sua autoria. Passa-se, em seguida, ao Projeto de Lei n
1.473/93. Coloca-se em discussão o parecer do Deputado
Geraldo Rezende. Relator pela Comissão de Constituição e
Justiça. O Deputado Clêuber Carneiro apresenta a Emenda n
3. Como a emenda diz respeito ao mérito da proposição, o
Presidente a encaminha ao Relator pela Comissão de
Administração Pública, Deputado Sebastião Costa, que se
manifestará no momento oportuno. Colocado em votação, é
aprovado o parecer do Deputado Geraldo Rezende, que conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria, com as Emendas ns 1 e 2, de sua
autoria. Passa-se à discussão do parecer do Deputado
Sebastião Costa, Relator pela Comissão de Administração
Pública, que conclui pela aprovação da proposição com as
Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. O
Deputado Ermano Batista apresenta as Emendas do ng 4 ao 10,
que são encaminhadas ao Relator. Este solicita o prazo de 20
minutos para dar parecer sobre elas. Vencido o prazo
solicitado, o Deputado Célio de Oliveira, na ausência do
Deputado Bonifácio Mourão, reabre os trabalhos com a
presença dos seguintes Deputados: Clêuber Carneiro, Célio
de Oliveira, Cóssimo Freitas (este em substituição ao
Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do
PMDB), Baldonedo Napoleão (substituindo ao Deputado Antônio
Pinheiro, por indicação da Liderança do PSDB), Antônio
Fuzatto (em substituição à Deputada Maria José Haueisen, por
indicação da Liderança do PT) e Cêlio de Oliveira, membros
da Comissão de Constituição e Justiça; José Renato, Alvaro
Antônio, Sebastião Costa, Geraldo da Costa Pereira (este em
substituição ao Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da
Liderança do PMDB) e Roberto Amaral (substituindo ao
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Deputado Dilzon Meio, por indicação da Liderança do PTB),
membros da Comissão de Administração Pública; e Célio de
Oliveira, Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão, José Renato e
Sebastião Costa, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. O Presidente passa a palavra ao
Deputado Sebastião Costa, que oferece parecer favorável á
aprovação das Emendas do ng 3 ao lO. Colocado em votação, é
aprovado o parecer da Comissão de Administração Pública.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer do Deputado
Roberto Amaral, Relator pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que conclui pela aprovação da
matéria, com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça; do ng 3 ao 10, da Comissão de
Administração Pública, e a ng li, de sua autoria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Júlio - Maria José
Haueisen - José Renato - Anderson Adauto - Adelmo Carneiro
Leão - Bonifácio Mourão - Oilzon Melo - Ronaldo Vasconcel los
- Elisa Alves -Wanderley Avila. -
ATA DA ? REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Ng 22192,
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 nove horas e quarenta e quatro minutos do dia seis de
julho de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no
Plenarinho 1 os Deputados Francisco Ramalho, Edward Abreu
(substituindo este á Deputada Maria Olivia, por indicação da
Liderança do PTB), Cóssimo Freitas e Mauri Torres
(substituindo estes, respectivamente, aos Deputados Paulo
Pettersen e José Renato, por indicação da Liderança do
PMDB), Ajalmar Silva (substituindo o Deputado Márcio
Miranda, por indicação da Liderança do PRN), Célio de
Oliveira, Ermano Batista e tbrahlm Jacob, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Francisco Ramalho, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Edward Abreu que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa ter
esta reunião a finalidade de apreciar o parecer para o 2Q
turno da Proposta de Emenda á Constituição ng 22/92, do
Relator, Deputado Ermano Batista, que, com a palavra,
solicita seja o parecer distribuido, em avulso, nos termos
do 2g do art. 136 do Regimento Interno. A Presidência
determina a distribuição de avulso do referido parecer,
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a
próxima reunião desta comissão, nesta data, às 14h30min, com
a finalidade de se apreciar o parecer para o 2g turno da
Proposta de Emenda à Constituição ng 22/92, do Relator.
Deputado Ermano Batista, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
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Francisco Ramalho, Presidente - Edward Abreu - Jorge
Eduardo - Antônio Carlos Pereira - Gilmar Machado - Jorge
Hannas - Márcia Miranda - Célio de Oliveira - Emano Batista
- Ibrahim Jacob.

TRAMITAÇÃO DE PROPÓSIÇÃO

PARECER PARA O 29 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Np 22/92

Comissão Especial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Pettersen e subscrita por 1/3
dos membros deste Poder, a proposição em epígrafe objetiva
alterar a redação do art. 34 da Constituição Estadual, dando
nova disciplina à concessão de licença para o servidor
estadual que esteja em exercício de mandato eletivo em
entidade sindical e associação de classe.
Aprovada no lQ turno, nos termos do Substitutivo ng 1,
volta a proposição a esta comissão especial, a fim de
receber parecer para o 2Q turno.
Apresentamos, ao final deste parecer, a redação do vencido,
nos termos do art. 212, c/c o art. 196, IQ, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende alterar a disciplina dada
pela Constituição Estadual ao ato de liberação de servidor
público para o exercício de mandato eletivo em diretoria de
entidade sindical.
Ao prever a liberação do servidor público para o exercício

de mandato eletivo, o Constituinte mineiro reconheceu a
importância dos sindicatos para o aperfeiçoamento da
administração pública.
Com efeito, a organização dos servidores públicos tem-se
mostrado imprescindível, nos dias de hoje, ao bom
funcionamento do serviço público e também a uma efetiva
fiscalização dos atos da administração.
Por outro lado, precisamos reconhecer que a forma
encontrada pelo nosso Constituinte para regular a questão
não 6 mais adequada.
Após a promulgação da nossa Carta Magna, em 1988, ficou

vedada a interferência do Estado nos sindicatos. Assim, se,
Pelo regime da emenda constitucional de 1969, o poder
público mantinha os sindicatos e associações profissionais
em uma verdadeira camisa-de-força, hoje, a lei não pode
sequer exigir a autorização do ente estatal para a fundação
de sindicato, sendo vedadas ao poder público a interferência
e a intervenção na organização sindical (art. 8g. inciso 1,
da Constituição Federal).
Desse modo, os sindicatos devem ser registrados como

qualquer pessoa jurídica de direito privado, no cartório de
registro competente, sendo sua composição regulamentada pela
lei civil, que não faz restrição alguma ao número de
Diretores da entidade.
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Se conjugarmos tais disposições com o art. 34 da Carta
Estadual, que é dispositivo auto-aplicável e não passível de
restrição infraconstitucional , chegaremos à hipótese absurda
de uma liberação excessiva de dirigentes sindicais, que
teria como limite o total dos servidores públicos vinculados
ao Estado.
O objetivo da emenda, nesse particular, é salutar, e salta
aos olhos a sua necessidade em face dos abusos que podem
advir da aplicação fria do art. 34 da Constituição Estadual.
Há, porém, que se observar que a emenda não deve estender o

entendimento original do legislador constitucional em
somente autorizar o afastamento daquele servidor que
realmente tenha incompatibilidade entre seu horário de
trabalho e o das funções a serem exercidas nos sindicatos.
Não há como modificar esse saudável entendimento, e o
legislador não deve também estender a outras categorias o
estabelecido originalmente. Seria o mesmo Que fechar uma
torneira e abrir uma comporta.
O exercício de mandato em associação de classe por servidor
público não justifica a sua liberação das funções normais,
pois esse tipo de associação possui uma estrutura funcional
bem diferente da dos sindicatos e não exige presença
constante de seus Diretores.
O legislador constitucional teve esse mesmo entendimento,
tanto que restringiu a liberação somente ao dirigente de
entidade sindical.
Acresce que, quando o poder público enfrenta séria crise
financeira e greves de seus servidores por melhores
vencimentos e não tem condições de atender aos justos
reclamos, não seria oportuno aumentar o leque de despesas,
visto que a liberação de um servidor com vencimentos
integrais representa o pagamento de dois vencimentos (o do
liberado e o de seu substituto).
Por fim, entendemos ser necessário distribuir o número de
dirigentes liberados de acordo com o número de filiados do
respectivo sindicato, de modo a viabilizar a liberação para
sindicatos menores e permitir que os sindicatos maiores
tenha mais servidores liberados à sua frente.
Também é preciso deixar claro no dispositivo constitucional
que os servidores só poderão ser liberados para participar
da direção de sindicatos representativos de servidores
públicos. Nesse sentido, apresentamos a Emenda ng 1 ao
vencido.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição ng 22/92, no 2g turno, com a Emenda ng
1, que a seguir transcrevemos.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
'Art. lg - O art. 34 da Constituição do Estado de Minas

Gerais passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 34 - E garantida a liberação do servidor público para

o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade
sindical representativa de servidores públicos, de âmbito
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estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos
e vantagens do seu cargo.

l - Os servidores eleitos para cargos de direção ou de
representação serão liberados na seguinte proporção, para
cada sindicato:
1 - de mil a três mil filiados, um representante;
II - de três mil e um a seis mil filiados, dois

representantes;
III - de seis mil e um a dez mil filiados, três

representantes;
IV - acima de dez mil filiados, quatro representantes..
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Ermano Batista, Relator -

Edward Abreu - Jorge Eduardo - Antônio Carlos Pereira (voto
contrário) - Gilmar Machado (voto contrário) - Sebastião
Costa - Jorge Hannas - Márcio Miranda - Romeu Queiroz -
Ibrahini Jacob.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Ng 22/92

Dá nova redação ao art. 34 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 Q - O art. 34 da Constituição do Estado de Minas
Gerais passa . a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 34 - E garantida a liberação do servidor público para

o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade
sindical de âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e
dos demais direitos e vantagens de seu cargo.
f lg - Somente poderão ser liberados servidores eleitos

para cargos de direção ou representação até o máximo de três
por sindicato que tenha, no mínimo, dez mil filiados.
§ 2g - A licença terá duração igual à do mandato, podendo

ser prorrogada, no caso de reeleição, por uma única vez.!!.
Art. 2 - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
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Belo Horizonte, sexta-feira. 9 de julho de 1993

ATAS

ATA DA 408a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE JULHO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - 1 B PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficio nQ 66/93, do Presidente do Tribunal
de Cantas - Ofícios diversos - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei flQ 1.520/93 - Requerimentos do nQ 4.561 ao
4.573/93 - Requerimentos do Deputado Agostinho Patrus (2) -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação e dos
Deputados Márcio Miranda, Wanderley Ávila (3), Mauri Torres,
Jaime Martins e Hely Tarquinio - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Antônio Pinheiro, Ronaldo
Vasconcel los, Wanderley Ávila, Roberto Carvalho, Baldonedo
Napoleão e José Bonifácio - 2g PARTE (ORDEM DO DIA): lá
Fase: Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e
votação de pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei Complementar nQ 25/93; aprovação - Parecer de Redação
Final dos Projetos de Lei ns 641/91, 826/92 e 1.371, 1.397
e 1.420/93; aprovação - Requerimentos: Requerimento do De-
putado Agostinho Patrus; deferimento - Requerimento do
Deputado Agostinho Patrus; aprovação - Questões de ordem -
Zg Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei n
1.398/93; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
votação das Emendas ns 1 e 2; aprovação; votação da Emenda
nQ 3, rejeição; verificação de votação; retificação do
resultado da votação da Emenda nQ 3 - Questões de ordem;
chamada; existência de "quorum" para discussão - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei flQ 1.399/93; questão de
ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Questão de ordem
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO 014.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifãcio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cássimo 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 - tbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
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Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Arnaldo Canarinho, lo-Secretário "ad hoc", lê

a seguinte correspondência:
OFICIaS

Ng 66/93, do Sr. Fued Dib, Presidente do Tribunal de
Contas, comunicando que aquela Corte, na sessão plenária do
dia 2/3/93, considerou irregular o 1 Termo Aditivo ao
convênio celebrado entre a Secretaria da Segurança Pública e
a Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas, tendo sido
remetidos os autos do processo ao Ministério Público daquele
Tribunal para as medidas cabíveis, e solicitando a sustação,
por esta Casa, dos efeitos do mencionado instrumento.
Do Sr. Antônio Imbassahy, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado da Bahia, comunicando que decidiu
enviar uma delegação, chefiada pelo Diretor Legislativo
daquela Assembléia, para colher subsídios junto á Assembléia
Legislativa de Minas Gerais para o esforço de modernização
que aquela Casa Legislativa pretende realizar e pedindo o
apoio indispensável do Presidente desta Casa para o pleno
êxito da visita da referida delegação.
Do Sr. Japy Montenegro Magalhães Júnior, Chefe de Gabinete

do Ministro do Bem-Estar Social, informando, em atenção ao
requerimento da Deputada Maria Olivia (retomada das
atividades da LBA), que o referido expediente foi
encaminhado à Presidência daquela fundação para a devida
apreciação.
Do Sr. Paulo Paiva, Secretário do Planejamento, informando

que a solicitação contida no requerimento do Deputado Marcos
Helênio será objeto de análise em etapa especifica do Plano
Multimodal de Transportes já em andamento.
Do Sr. Roberto Ximenes de Souza, Presidente da Câmara

Municipal de Campanha, encaminhando cópia da Indicação ng
128/93, do Vereador Henrique Napoleão de Andrade Figueiredo,
em que é tratada matéria em tramitação nesta Assembléia
relativa à UEMG (- A Comissão de Educação)
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Do Sr. Marcos Pinto de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia da
Representação ng 78, de autoria do Vereador Almir Lopes da
Silva, aprovada em reunião plenária daquela Casa
Legislativa. ( - A Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e

Obras Públicas (2), informando, quanto ao requerimento do
Deputado Jorge Eduardo (recapeamento do trecho de estrada
que liga os Municípios de Machado e Pouso Alegre), que não é
possível atender o pedido devido á carência de recursos até
para aplicação em obras prioritárias do Estado; e, quanto ao
requerimento do Deputado Wanderley Ávila (implantação do
projeto de captação do rio Itamarandiba, em Capelinha), que
está encaminhando anexa cópia da informação prestada pela
COPASA sobre o assunto.
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, informando, para instruir o Projeto de Lei ng
1.366/93, que não existe no Cadastro de Bens Imóveis do
Estado imóvel com a denominação de Sebastião Araújo,
recomendando-se uma consulta a respeito à Prefeitura de Rio
Piracicaba. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.366/93.)
O Sr. Presidente - A Presidência 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 1.520/93

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de
Mulheres - FMM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Federação
Mineira de Mulheres - FMM -, 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, 7 de julho de 1993-
Maria Elvira
Justificação: A Federação Mineira de Mulheres, com sede em
Belo Horizonte, tem seu estatuto registrado no Cartório de
Pessoas Jurídicas, sob o ng 62.061 do livro A.
De acordo com atestado fornecido pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. José Amãncio S. Filho, a Federação Mineira de Mulheres
funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de seus cargos.
Submetemos, pois, à apreciação dos eminentes colegas o
presente projeto de lei, solicitando-lhes o apoio a sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Direitos e Garantias Fundamentais.
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para deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104,
inciso t. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 4561/93, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Esportes com vistas à instalação de um núcleo do Programa
Curumim no Município de Ubá.
NQ 4.562/93, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário dc
Esportes com vistas á instalação de um núcleo do Programa
Curumim no Município de Oliveira.
NQ 4.563/93, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário dc
Esportes com vistas à instalação de um núcleo do Programa
Curumim no Município de São Geraldo.
Ng 4.564/93, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário dc
Esportes com vistas à instalação de um núcleo do Programa
Curumim no Município de Tocantins.
NQ 4.565/93, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Esportes com vistas à instalação de um núcleo do Programa
Curumim no Município de Guidoval
NQ 4.566/93, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Esportes com vistas á instalação de um núcleo do Programa
Curumim no Município de Rodeiro.
NQ 4.567/93, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Esportes com vistas à instalação de um núcleo do Programa
Curumim no Município de Rio Pomba.
r4Q 4.568/93, do Deputado Ibrahim ,Jacob, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Esportes com vistas à instalação de um núcleo do Programa
Curumim no Município de Divinésia.
Ng 4.569/93, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Esportes com vistas ã instalação de um núcleodo Programa
Curumim no Município de Mirai. (- Distribuídos á Comissão de
Educação.
NQ 4.570/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
envie a esta Casa projeto de lei que disponha sobre
comodato a ser celebrado entre o Estado e a Associação
Brasileira de Integrantes do Batalhão Suei, de Juiz de Fora,
objetivando ceder a esta entidade imóvel desativado, de
propriedade do Estado.
NQ 4.571/93, do Deputado Amilcar Padovani, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
envie a esta Casa projeto de lei que disponha sobre doação,
cessão de uso ou comodato a ser celebrado com a Associação
dos Moradores dos Bairros Manoel Honório e Bairu, no
Município de Juiz de Fora. (- Distribuídos á comissão de
Saúde e Ação Social.)
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Ng 4.572/93, do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando seja
consignado nos anais da Cása voto de congratulações com o
Dr. Albuino Cunha de Azeredo, Governador do Espirito Santo,
pela louvável iniciativa de proceder á apuração dos fatos
relativos à agressão sofrida por sua filha e à penalização
dos responsáveis. (- A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)
Ng 4.573/93, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
providencie a imediata aplicação do reajuste mensal de
salário do servidor público mineiro, tão logo seja
sancionada lei federal relativa ao assunto. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Do Deputado Agostinho Patrus, solicitando seja formada uma
comissão pluripartidária para participar das ações
empreendidas pelo Governo de Minas Gerais contra a fome e a
miséria.
Do Deputado Agostinho Patrus, solicitando seja realizada

uma reunião especial para comemorar o Dia do Garçom.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Educação e dos Deputados Márcio Miranda, Wanderley Ávila
(3), Mauri Torres, Jaime Martins e Hely Tarquínio.

Oradores Inscritos
- Os DepLitados Antônio Pinheiro, Ronaldo Vasconceilos,

Wanderley Avila, Roberto Carvalflo, Baldonedo Napoleão e 'José
Bonifácio proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.

24 PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

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 ngs 1142/92, do
Deputado Bernardo Rubinger; 1.234/93, do Deputado Amilcar
Padovani; 1.240/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos. e
1253/93, do Deputado José Militão (Ciente. Publique-se.);
pelos Deputados Hely Tarquinio - desfiliação do PRN
(Ciente. Publique-se. Cópia ás Lideranças.); Mauri Torres -
falecimento da Sra. Maria Auxiliadora Saião Duarte, nesta
Capital; Wanderley Ávila - falecimento da Sra. Maria
Baibina, em São Romão, e dos Srs. Júlio de Souza e José Luiz
Carneiro, em Várzea da Palma; Márcio Miranda - falecimento
do Sr. António Amaral, em Divinópolis; e Jaime Martins -
falecimento do Sr. Antõnio Valadares Filho, em Arinos
(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
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sua vez, o Projeto de Lei Complementar nQ 25/93 e os
Projetos de Lei ns 641/91, 826/92 e 1.371, 1.397 e
1-420/93.

 Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Agostinho
Patrus, em que solicita a realização de uma reunião especial
para comemorar o Dia do Garçom. em 11 de agosto. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno, e,
oportunamente, fixará a data.
Requerimento do Deputado Agostinho Patrus, em que solicita
seja formada uma comissão pluripartidária para participar
das ações do Governo do Estado, que se engajou na luta
contra a fome e a miséria. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Questões de Ordem
- Os Deputados Roberto Luiz Soares e José Bonifácio
suscitam questões de ordem, que serão publicadas em outra
edição.
O Sr. Presidente - A Presidência vai examinar os
desdobramentos das questões de ordem levantadas e a elas
responderá oportunamente.

2g 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.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa aos Deputados
que, em virtude de acordo firmado esta manhã pelas
Lideranças com assento nesta Casa, os Projetos de Resolução
ns 1-510 e 1511/93 não serão apreciados neste-periodo da
sessão legislativa Ordinária. Informa, ainda, que fez
retirar da pauta o Projeto de Lei flQ 1.186/93, em virtude de
sua apreciação na reunião extraordinária, realizada hoje
pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 1.398/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
reorganização da Administração de Estádios do Estado de
Minas Gerais - ADEMG -, estabelece niveis de vencimentos e
dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opinou pela sua aprovação, com as Emendas ns 1 e 2,
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela sua aprovação, com as Emendas nQs 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Administração Pública. Emendado em
Plenário, voltou o projeto á Comissão de Administração
Pública, que opinou pela rejeição da Emenda nQ 3. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa-) Aprovado.
Em votação, as Emendas ns 1 e 2, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda no 3,
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que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
O Deputado Ronaldo Vasconcel los - Sr. Presidente, solicito

a verificação da votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 29 Deputados;

votaram contra 11 Deputados. Está aprovada a emenda. Está,
portanto, aprovado, no lQ turno, o Projeto de Lei n
1.398/93, com as Emendas do ng 1 ao 3. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, nós vamos dar
Inicio a uma votação extremamente importante e, verificando,
de plano, a inexistência de "quorum para que possamos
prosseguir na discussão da matéria constante na pauta,
gostariamos de solicitar o encerramento da reunião.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, solicito a
recomposição do "quorum"
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de recomposição
feito pelo ilustre Deputado Romeu Queiroz. A Presidência
solicita ao Deputado Sebastião Helvécio que proceda à
chamada para recomposição de "quorum"
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados.
Portanto, há número regimental para a discussão do projeto.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 1.399/93,

do Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para o
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercicio de
1994. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com as Emendas ns 1, 2, 3, 7, 19, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 39, 42, 47, 52, 53, 54, 55, 56 e
57 e a Emenda nQ 33, na forma da Subemenda nQ 1, e pela
rejeição das Emendas ngs 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 32, 35, 36, 38, 40, 43, 45,
46, 50 e 51. As Emendas ns 23 e 31 foram retiradas pelo
autor.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicitamos à
Mesa a suspensão da reunião por 5 minutos para que possamos
chegar a um acordo com as Lideranças a respeito do
encaminhamento da discussão e dos destaques que foram
formulados.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência defere o requerimento de
suspensão da reunião por 5 minutos, formulado pelo ilustre
Deputado Gilmar Machado. Estão suspensos os nossos
trabalhos -

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem
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O Deputado Romeu Que$roz - Sr. Presidente, em vista de
acordo feito com as Lideranças para votarmos a Lei de
Diretrizes Orçamentárias na reunião noturna, solicitamos, de
plano, o encerramento da reunião.

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 as
extraordinárias de logo mais, às 20h30min, e de amanhã, dia
8, ás 91h30min e às 201h30min, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a ordinária de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2149 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE JUNHO DE 1993
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE : Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 11.863; manutenção do veto - Discussão,
no lg turno, do Projeto de Lei ng 966/92; discurso da
Deputada Maria Olivia; aprovação, na forma do Substitutivo
ng 1 - Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng
1.278/93; aprovação, com a Emenda ng 1 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
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 - Cóssimo
Freitas - Dílzon Melo - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - 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 Sailes - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - 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-Secretãrio, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata
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- O Deputado Wanderley Ávila, 2g-Secretário "ad hoc".
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições. 

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei nQ 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. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio
secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes,
lembra que os Deputados que desejarem manter o veto deverão
votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar
"não". Como Escrutinadores, a Presidência nomeia os
Deputados Amilcar Padovani e Sebastião Helvécio. Com a
palavra, o Sr. lg-Secretário, para proceder à chamada de
votação nominal. Na sua ausência, a Presidência convida o
Deputado Tarcisio Henriques.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem á chamada de votação secreta os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio - Amilçar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson
Adauto - Antõnio Carlos Pereira - Antõnio Fuzatto - Antônio
Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Ibrahim
Jacob - João Marques - Jorge Eduardo - José Braga - José
Laviola - José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Maria José Haueisen - Maria Dlívia - Mauri Torres - Milton
Salles - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Romeu Queiroz -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires-
0 Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que

procedam á abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os Escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas-
0 Sr. Presidente - Votaram 47 Deputados; foram encontradas
na urna 47 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos Escrutinadores que procedam á apuração dos
votos.
- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 41 Deputados; votaram
"não" 6 Deputados; encontram-se nas comissões 3 Deputados.
Está mantido o veto. Oficie-se ao Sr. Governador.
Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei ng 966/92, da
Deputada Maria Olivia, que dispõe sobre a construção de
creches e unidades sanitárias em conjuntos habitacionais



222

construídos pelo Estado ou mediante convênio de que este
participe. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto, com a Emenda ng 1, que apre-
senta. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela sua
aprovação, na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação, na forma do Substitutivo ng 1, apresentado pela
Comissão de Saúde e Ação Social. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo nQ 1. Para encaminhar a votação,
passo a palavra á Deputada Maria Olivia,
A Deputada Maria Olivia - Srs. Deputados, em votação, o
Projeto de Lei ng 966/92, de minha autoria. Esse projeto
recebeu, nas três comissões a que foi distribuído, parecer
favorável, com substitutivo do Relator, Deputado José
Leandro. Na ocasião, encontrava-me na comissão e achei que,
realmente, o substitutivo enriqueceu o projeto.
Ele tem grande alcance social, considerando-se a
importância da construção de creches e postos de saúde em
conjuntos habitacionais. Já temos uma experiência nesse
sentido: foram construídos um posto de saúde e uma creche,
que abriga 100 crianças, em um conjunto habitacional no
Município de Lagoa da Prata. A importância desse projeto se
torna maior se considerarmos que quem mora nos conjuntos
habitacionais são famílias de poder aquisitivo baixo, e as
mães que trabalham fora não têm com quem deixar as suas
crianças. Assim, a creche, acompanhada de um posto de saúde,
torna-se de maior valia para aquelas famílias.
Gostaria de registrar que esse projeto não acarreta nenhuma
despesa substancial para o Estado, segundo o parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pois têm
um baixo custo tanto a construção de creche quanto a de
miniposto de saúde.
Solicitamos aos nobres colegas a aprovação desse projeto,
registrando que ele vai ao encontro dos anseios da
População mais carente do nosso Estado. Muito obrigada.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei
nQ 966/92, na forma do Substitutivo ng 1; ficaprejudicada a
Emenda ng 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, no ig turno, do Projeto de Lei ng 1.278/93, do

Deputado Roberto Lula Soares, que autoriza o Podér Executivo
a doar terreno de propriedade do Estado ao Município de
Soledade de Minas. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto, com a Emenda ng 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação, com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. 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.
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Aprovada. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei no
1.278/93, com a Emenda nQ i. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária de hoje, ás 201h30min, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2159 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE JUNHO DE 1993
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA: 1g PARTE: Ata - Questão de ordem;
chamada; falta de "quorum" - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Ás 20h37min. comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -

Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio
Mourão - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio -
Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Leandro - José Maria Pinto -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Hauelsen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado BeM 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 á leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Sebastião Helvécio, 40-Secretário, nas funções
de 2g-Secretário, procede á leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Ambrósia Pinto - Sr. Presidente, verificando, de
plano, a inexistência de número regimental, solicito o
encerramento da reunião.
o Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a
existência de matéria relevante na pauta, solicita ao Sr.
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Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para a
recomposição de "quorum"
Com a palavra, o Deputado Amilcar Padovani, para fazer a

chamada.
O Deputado Amilcar Padovani - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 25 Deputados. Não
há quorum" para prosseguimento dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo número para o prosseguimento
da reunião, a Presidência a encerra e convoca os Deputados
para a ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, , com a ordem
do dia já anunciada, e para a extraordinária, também de
amanhã, às 20h30min, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE DEFESA SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e cinco minutos do dia vinte e oito de novembro
de mil novecentos e noventa e um, comparecem no Plenarinho 1
os Deputados Paulo Carvalho, Elisa Alves, Mauri Torres
(substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PMDB), Maria José Naueisen
(substituindo ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por
indicação da Liderança do PT) e Jorge Hannas
(substituindo ao Deputado Milton Sailes, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Roberto Luiz Soares, Geraldo da Costa Pereira,
Jorge Hannas e José Militão (substituindo este ao Deputado
Francisco Ramalho, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão de Defesa Social; Alvaro Antônio, Mauri
Torres, Custódio Mattos, Paulo Carvalho (substituindo
este ao Deputado José Renato, por indicação da Liderança
do PMDB), Maria José Hauelsen (substituindo ao De-
putado Antônio Carlos Pereira, por indicação da Liderança do
PT) e Clêuber Carneiro (substituindo ao Deputado Jaime
Martins, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Carvalho,
declara abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se
destina a apreciar o Projeto de Lei ng 578/91, do Governador
do Estado, que dispõe sobre a série de classe de Perito
Criminal, do quadro de cargos da Policia Civil, e dá outras
providências. Esclarece, ainda, que foram previamente
designados Relatores da matéria os Deputados Bonifácio
Mourão, Roberto Luiz Soares e Mauri Torres, respectivamente,
nas Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa Social e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Passa-se, em
seguida, à 2a parte da reunião, oportunidade em que são
apreciadas proposições sujeitas à deliberação do Plenário da
Assembléia. Estando presente o Deputado Bonifácio Mourão, a
Presidência concede-lhe a palavra para que apresente seu
parecer. O Relator o faz, concluindo pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria,
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com a Emenda nQ 1. Colocado o parecer em discussão e
votação, é ele aprovado. O parecer é subscrito pelos mem-
bros da Comissão de Constituição e Justiça. O Presidente, em
seguida, concede a palavra ao Deputado Roberto Luiz Soares,
que apresenta seu parecer, em que opina pela aprovação do
projeto, com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Submetido a discussão e votação, o parecer é
aprovado e subscrito pelos membros da Comissão de Defesa
Social. Logo após, a Presidência passa a palavra ao Deputado
Mauri Torres, que apresenta parecer pela aprovação do
projeto, com a Emenda ng i, da Comissão de Constituição e
Justiça. Submetido a discussão e votação, o parecer é
aprovado e subscrito pelos membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Cóssimo Freitas - Roberto
Amaral - Baldonedo Napoleão - Maria José Haueisen -
Ambrõsio Pinto - Clêuber Carneiro - José Renato.
ATA DA 2g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE DEFESA SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia treze de abril de
mil novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1
os Deputados Cóssimo Freitas (em substituição ao Deputado
Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB),
Francisco Ramalho (em substituição ao Deputado Antônio
Pinheiro, por indicação da Liderança do PSDB), Maria José
Haueisen e Ambrõsio Pinto (substituindo este ao Deputado
Célio de Oliveira, por indicação da Liderança do PRS),
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Francisco
Ramalho, Cõssimo Freitas, Clêuber Carneiro (substituindo
este ao Deputado Agostinho Patrus, por indicação da
Liderança do PFL) e José Renato (em substituição ao Deputado
Geraldo da Costa Pereira, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da Comissão de Defesa Social e Saldonedo
Napoleão, Maria José Haueisen (substituindo esta ao Deputado
Raul Messias, por indicação da Liderança do PT), José Renato
e Clêuber Carneiro (substituindo este ao Deputado Jaime
Martins, por indicação da Liderança do PFL). membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Francisco Ramalho,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Côssimo
Freitas que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar os pareceres das comissões em epígrafe sobre o
Projeto de Lei flQ 1.290/93, do Governador do Estado, que
fixa o efetivo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências. Tendo sido os Relatores
previamente designados, o Presidente passa a palavra à
Deputada Maria José Haueisen, Relatora da Comissão de
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Constituição e Justiça. Esta passa á leitura de seu parecer,
Que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do projeto. Colocado em discussão e em votação,
é aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Cóssimo
Freitas, Relator da Comissão de Defesa Social, emite seu
parecer, que conclui pela aprovação da proposição, na forma
do Substitutivo ng 1, de sua autoria. Colocado o parecer em
discussão, o Deputado José Renato apresenta as Emendas ngs 1
e 2. O Presidente as recebe e as encaminha ao Relator para
que sobre elas se manifeste. Este acata as emendas propostas
e solicita o prazo de 10 minutos para que possa refazer seu
parecer. O Presidente, então, suspende a reunião por 10
minutos. Reabertos os trabalhos, a Presidência coloca em
votação o parecer do Deputado Cóssimo Freitas, o qual é
aprovado, O Deputado Baldonedo Napoleão, Relator da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, apresenta seu pa-
recer, que conclui pela aprovação da matéria, com o
Substitutivo ng 1 e as Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de
Defesa Social. Colocado o parecer em discussão, fazem uso da
palavra os Deputados Cóssimo Freitas e Clêuber Carneiro;
este apresenta a Emenda ng 3. Encaminhada ao Relator, este
se manifesta favoravelmente á emenda e solicita o prazo de
10 minutos a fim de que refaça seu parecer. Atendendo ao
pedido, o Presidente suspende os trabalhos por 10 minutos.
Reaberta a reunião, o parecer do Deputado Baldonedo Napoleão
é colocado em votação e aprovado. Nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lQ de julho de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Antõnio Júlio - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Romeu Queiroz - Bernardo Rubinger
- Célio de Oliveira - Baldonedo Napoleão.
ATA DA 619 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quinze horas do dia primeiro de julho de mil novecentos e
noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Roberto Amara], José Maria Pinto, João Batista e Baldonedo
Napoleão (substituindo este ao Deputado Péricles Ferreira,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Roberto Amaral, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado José Maria Pinto que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, o Presidente distribui os
Projetos de Lei ngs 728 e 1.138/92 ao Deputado José Maria
Pinto; 976 e 1.150/92, ao Deputado Baldonedo Napoleão; o
Projeto de Lei Complementar ng 26/93 e os Projetos de Lei
ngs 1.173 e 1.196/92, ao Deputado João Batista. A seguir,
passa-se á fase de discussão e votação das proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado José Maria Pinto profere parecer concluindo pela
aprovação do Projeto de Lei ng 728/92, o qual, submetido a
discussão e votação, é aprovado. O Deputado Baldonedo
Napoleão profere parecer concluindo pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.150/92, o qual, submetido a discussão e
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votação, é aprovado. O Deputado João Batista apresenta
parecer concluindo pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nQ 26/93, o qual, submetido a discussão e
votação, é aprovado. Finalizada esta fase, passa-se à
discussão e votação das proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado José
Maria Pinto apresenta parecer concluindo pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.138/92, que, submetido a discussão e
votação, é aprovado, O Deputado Baldonedo Napoleão profere
seu parecer concluindo pela aprovação do Projeto de Lei n
976/92, que, submetido a discussão e votação, é aprovado. Em
seguida, o Deputado João Batista apresenta pareceres
concluindo pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.173 e
1.196/92, que, submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados. A Presidência suspende a reunião por
tempo indeterminado e, às 191h50min, com a presença dos
Deputados Geraldo Santanna e Francisco Ramalho (substituindo
este ao Deputado Péricles Ferreira por indicação da
Liderança do PSDB), o Presidente, Deputado Roberto Amaral
reabre os trabalhos e designa o Deputado Francisco Ramalho
para relatar o Projeto de Resolução ng 1.482/93. D
Relator profere seu parecer concluindo pela aprovação do
referido projeto, o qual, submetido a discussão e votação, é
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata, convoca-os para a próxima reunião e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 1Q de julho de 1993-
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira - Ibrahim

Jacob.
ATA DA fl REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O ENVOLVIMENTO
DE POLICIAIS CIVIS LOTADOS NA Ba DELEGACIA REGIONAL DE
POLÍCIA DE MONTES CLAROS EM POSSÍVEIS IRREGULARIDADES
DENUNCIADAS PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO
MUNICÍPIO
As dezessete horas e treze minutos do dia primeiro de julho
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Baldonedo
Napoleão, Jorge Hannas, Roberto Amaral e Bonifácio Mourão,
membros da comissão supracitada. Na ausência do Presidente,
o Vice-Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, assume a
Presidência e. havendo número regimental, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que a finalidade da reunião é a apreciação do Relatório
Final desta comissão e, em seguida, indaga ao Relator,
Deputado Baldonedo Napoleão, se já se encontra em condições
de apresentar o seu relatório. Respondendo afirmativamente.
o Relator passa a fazer a leitura do relatório, em que
conclui, devido às provas juntadas aos autos desta CPI, não
ser prudente entrar no mérito das denúncias, uma vez que o
assunto está "sub judice" e que o Poder Judiciário não se
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furtará a apontar a verdadeira justiça. Recomenda, porém,
que seja encaminhado o Relatório Final, em seu inteiro teor,
ao Governador do Estado, ao Secretário da Segurança Pública,
ao Procurador-Geral de Justiça, ao representante do
Ministério Público Federal no Estado, ao Prefeito e ao
Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, a fim de
que tomem conhecimento do seu conteúdo; que sejam deter-
minadas providências pela Mesa da Assembléia, visando á
realização de um fórum de debates, do qual participem
representantes do poder público e dos diversos segmentos da
sociedade civil, com o objetivo de se discutir, entre outros
assuntos, a questão que envolve a segurança pública e a
sistemática da exploração oficial e privada dos jogos de
azar e suas implicações na drenagem dos recursos dos
municípios; e, finalmente, que seja encaminhado ofício ao
Sr. Corregedor-Geral de Policia, solicitando-lhe o envio à
Assembléia Legislativa de relatório periódico acerca da
repressão do jogo do bicho em Montes Claros, se porventura
ocorrer a confirmação do envolvimento de policiais civis em
tais práticas. Encerrada a leitura, passa-se à fase de
discussão. Neste momento, a Presidência registra a presença
do Dr. Luiz Vicente Calicchio, Assessor Parlamentar da
Procuradoria-Geral de Justiça, e convida-o para compor a
Mesa dos trabalhos. E realizado amplo debate, do qual
participamos Deputados Bonifácio Mourão, Roberto Amaral,
Adelino Carneiro Leão e Baldonedo Napoleão e o Dr. Luiz
Vicente Calicchlo, conforme consta nas notas taquigráficas.
Encerrada a discussão, a Presidência passa à votação do
Relatório Final, que é aprovado por unanimidade. Cumprida a
finalidade da comissão, a Presidência suspende os trabalhos
por 15 minutos para que seja lavrada a ata da presente
reunião. Decorrido esse prazo, o Presidente reabre os
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda á
leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos desta comissão
parlamentar de inquérito.
Sala das Comissões, lg de julho de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Baldonedo Napoleão -
Roberto Amaral - Bonifácio Mourão - Jorge Hannas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A EMENDA NQ 3 AO PROJETO DE LEI
Ng 1.398193

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe dispõe sobre a reorganização da Administração de
Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -, estabelece
níveis de vencimentos e dá outras providências.
Tendo recebido parecer favorável das comissões a que foi
distribuída, com as Emendas nos 1 e 2, foi a proposição a
Plenário, onde recebeu a Emenda ng 3, sobre a qual, na forma
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do art. 195, § 2Q, c/c o art. 103, t, do Regimento Interno,
emitimos este parecer.

Fundamentação
A Emenda ng 3, do Deputado Wanderley Avila, visa a alterar
a redação do art. GQ do projeto de lei em epígrafe,
promovendo modificação qualitativa na composição do Conselho
de Administração da ÂDEMG e estabelecendo novos prazos para
o mandato dos seus membros.
O Conselho de Administração da ADEMG é composto, segundo
prevê o art. 6g do Projeto de Lei flQ 1.398/93, por dez
membros, sendo que, destes, cinco são indicados pelo
Governador do Estado, e os cinco restantes, indicados por
órgãos do poder público e por entidades associativas. Pela
modificação pretendida, a administração pública passaria a
ter competência para a escolha, de forma direta, de apenas
três dos membros do conselho.
Não nos parece necessária a alteração proposta. A ADEMG,
autarquia estadual com funções de interesse público e
recursos orçamentários, deve orientar-se de acordo com as
diretrizes traçadas pelo Poder Executivo, ouvida a sociedade
civil. A composição proposta no projeto de lei contempla
ambas as necessidades acima aludidas com a paridade entre
representantes nomeados pelo Governador e aqueles escolhidos
por órgãos do poder público e por entidades da sociedade
civï 1
A segunda mudança proposta visa a igualar o mandato dos
Conselheiros ao do Governador do Estado, sendo que a
proposta original do projeto prevê um mandato de um ano,
permitida uma única recondução, conforme redação dada pela
Emenda n 1, apresentada pela Comissão de Administração
Pública. A alteração do período de alternância de membros do
Conselho de Administração da ADEMG reduziria o rodízio nos
cargos, o que poderia dificultar o processo, necessário e
democrático, de renovação nos cargos de direção na
administração pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda ng 3
ao Projeto de Lei ng 1.398/93.
Sala das Comissões. 7 de julho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ronaldo Vasconcellos,

Relator - Dilzon Meio - Gilmar Machado.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.319/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Amilcar Padovani,

dispõe sobre a construção de imóveis destinados às áreas de
educação e de saúde no Estado de Minas Gerais.
Publicado em 7/4/93, 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
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A proposta consubstanciada no projeto de lei em tela, em
que pese ao seu relevante valor social, depara com óbices de
natureza constitucional, conforme veremos a seguir.
Tanto a alienação quanto a edificação de próprios públicos,

consubstanciadas na proposta parlamentar, devem estar em
plena consonância com a legislação federal e estadual que
versa sobre a matéria
Para maiores esclarecimentos é oportuno transcrever o que

dispõe a Lei Estadual nQ 9.444, de 25/11187, que regulamenta
o processo licitatório no âmbito do Estado de Minas Gerais:
"Art. 28 - Na habilitação para a licitação, exigir-se-á dos

interessados, exclusivamente, comprovação relativa:

II - á capacidade técnica".
Por não atuarem no ramo da construção civil, as empresas,
firmas ou prestadoras de serviços de qualquer natureza que
operem no Estado, contempladas com a proposta, não têm como
atender ao preceito legal acima referido, responsabilizando-
se pela edificação de próprios públicos.
Acresce que qualquer incentivo ou favor fiscal e concessão
de benefícios relativos ao ICMS só podem ser concedidos por
deliberação do Conselho de Política Fazendãria - CONFAZ.
A Carta da República, em seu art. 155, assim expressa:
"Art 155 - ................
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios
fiscais serão concedidos e revogados"
Do mesmo texto, vale transcrever, ainda, o disposto no f

do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, "in verbis":
"Art. 34 - ..........

- Se, no prazo de sessenta dias contados da
promulgação da Constituição, não for editada a lei
complementar necessária à instituição do imposto de que
trata o art. 155, 1, "b", os Estados e o Distrito Federal
mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar
no 24, de 7 janeiro de 1975, fixarão normas para regular
provisoriamente a matéria".
rnexiste, até a presente data, a lei complementar referida

no artigo acima transcrito, prevalecendo, então, o disposto
na Lei Complementar flQ 24, de 7/1/75, que assim dispõe em
seu arU 1Q:
"Art. l Q - As isenções do Imposto sobre Operações Relativas

à Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas
nos termos de convénios celebrados e ratificados pelos
Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei.
Parágrafo Unico - D disposto neste artigo também se aplica:

rv - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou
financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto sobre
Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou
eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus"-
Vale ressaltar que a proposta parlamentar, não obstante os
argumentos anteriores, ainda demandaria lei específica
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dispondo sobre a matéria, tendo em vista a nova redação do
art. 150, 6Q. da Constituição Federal, a saber:
"Art. 150 - ....................
# 60 - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedida mediante lei especifica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou con-
tribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, f 2Q. XIII.
"g". (Grifos nossos.)
Observa-se, pois, não haver qualquer possibilidade de se
adotarem medidas dessa natureza por via legislativa,
conforme se pretende.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela inconstitucionalidade,
pela injuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n
1.319/93.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.393/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei no 1.393/93,do Deputado Roberto Amaral.
tem por objetivo alterar a Lei nQ 10.154, de 25/4/90, que
declara de utilidade pública a Fundação Assistencial e
Promocional da Pastoral da Oração de Viçosa - APOV -, com
sede no Municipio de Viçosa.
Publicado em 13/5/93, 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 proposição em tela tem o objetivo de dar nova redação ao
art. lQ da lei supracitada, devido á alteração do estatuto
da entidade, a qual substituiu o termo fundação pelo termo
associação. A denominação correta da entidade passou a ser
Associação Assistencial e Promocional da Pastoral da Oração
de Viçosa - APOV.
Inexiste impedimento legal á tramitação da proposição em

exame, entretanto, torna-se necessário emendá-la para que
seja acrescentada a sigla da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.393/93, com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. 1 - O art. lQ da Lei nQ 10.154, de 25 de abril de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Assistencial e Promocional da Pastoral da Oração de Viçosa -
APOV -, com sede no Município de Viçosa.'.".
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Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Nç 1.425193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei flQ 1.425/93. do Deputado Homero Duarte,
visa a declarar de utilidade pública a Casa da Criança, com
sede no Município de Campanha.
Publicado em 27/5/93, 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 Casa da Criança funciona há mais de dois anos, e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos seus respectivos cargos.
Todos os requisitos previstos na Lei ng 5.830, de 6/12/71,

que regula a matéria, acham-se, pois, atendidos.
Conclusão

Em virtude do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.425/93.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Reinaldo Lima, Relator - Maria
José Haueisen - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende -
Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.428193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.428/93, do Deputado Mauri Torres, tem
como objetivo declarar de utilidade pública a CLIREC -
Clinica de Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras, com
sede no Município de Timóteo.
Publicado em 27/5/93, veio o projeto a esta comissão para
receber parecer preliminar, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame é pessoa jurídica, funciona há mais de

dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não percebem remuneração pelos cargos que ocupam. Dessa
forma, não há impedimento legal á aprovação da matéria.
No entanto, faz-se necessário corrigir o projeto, com
vistas ao seu aperfeiçoamento, o que faremos por meio da
Emenda ng 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.428/93, com a Emenda ng 1, abaixo redigida.

EMENDA No 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lg:
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"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a CLIREC -
Clínica de Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras, com
sede no Município de Timóteo."-
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993-
Antônio Júlio, Presidente - Reinaldo Lima. Relator - Célio
de Oliveira - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Clêuber
Carneiro - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.435/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.435/93, do Deputado Wanderley Ávila,
visa a declarar de utilidade pública a Associação Mineira
dos Oficiais de Justiça - AMO-JUS -. com  sede no Município
de Belo Horizonte.
Publicado em 28/5/93, 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 Associação Mineira dos Oficiais de Justiça - AMO-JUS - é
uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por
finalidade, entre outras, representar seus associados.
A entidade funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício de seus cargos. Estão atendidos, portanto,
todos os requisitos previstos na Lei nQ 5.830. de 6/12/71,
que regula a matéria.
Entretanto, faz-se necessário emendar o projeto,

acrescentando a seu art. 1Q a sigla da entidade.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.435/93, com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Da-se ao art. lQ a seguinte redação;
"Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Mineira dos Oficiais de Justiça - AMO-JUS -, com sede no
Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões. 6 de julho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro. Relator -

Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.436193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei no 1.436/93, do Deputado Wanderley Ávila,
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Fé e Perseverança, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 28/5/93, 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
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A matéria em exame é regulada pela Lei flQ 5.830, de 1971,
que estabelece os critérios para a declaração de utilidade
pública de entidades. A documentação analisada comprova
terem sido atendidas todas as exigências da referida lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.436/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993-
Antônio Júlio. Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -

Célio de Oliveira - Maria José Haueisen - Clêuber Carneiro -
Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.449193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.449/93, do Deputado Elmiro
Nascimento, objetiva declarar de utilidade pública a Casa da
Criança Francisca Paula de Jesus, com sede em Belo
Horizonte.
Publicada em 4/6/93, vem a proposição a esta comissão para

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

Fundamentação
Trata-se de matéria regulada pela Lei ng 5.830, de 6/12/71,
que contém os requisitos para a declaração de utilidade
pública de entidades.
A proposição atende a todas as exigências da referida 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
1.449/93.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro -
Maria José Haueisen.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.270/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.270/93, do Deputado tbrahim Jacob.
objetiva alterar a redação do art. lg da Lei nQ 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 Ubá.
Aprovado no lg turno, cabe, agora, a esta comissão,

elaborar parecer para o 2g turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a adequar à alteração
estatutária da entidade a Lei no 10.598, de 1992, que a
declarou de utilidade pública.
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Cremos ser bastante justa e oportuna esta proposição, tendo
em vista os benefícios que a entidade presta à comunidade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno.

do Projeto de Lei nQ 1.270/93.
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 826/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 826/92. do Deputado Tarcisio Henriques,
que estabelece prazos para a inscrição e a realização de
provas em concursos públicos para provimento de cargos ou
empregos da administração direta ou indireta do Estado, foi
aprovado no 2Q 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 Ng 826/92
Estabelece prazos para a inscrição e a realização de 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. IQ - D prazo para Inscrição em concursos públicos para

provimento de cargos ou empregos da administração direta ou
indireta do Estado será de. no mínimo, 20 (vinte) dias.
Art. 2 - As provas somente poderão ser realizadas após
transcorridos, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias do
encerramento das inscrições.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Ibrahim Jacob. Relator -

Péricles Ferreira.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

399a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/6/93 pelo

Deputado Alvaro Antônio
O Deputado Alvaro Antônio - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, fica mais uma vez comprovado que a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte não consegue arcar sozinha com
os elevados custos de investimentos em obras de grande porte
e mesmo de médio porte, de vital importância para a cidade.
Ouso dizer, com a experiência que tenho de militante
político na região metropolitana, que até mesmo as obras de
manutenção da cidade ficam prejudicadas se não houver uma
ligação com o Governador do Estado.
Ainda hoje pela manhã, tivemos a oportunidade de comparecer

á inauguração da trincheira da 4v. do Contorno com 4v. Raja
Gabaglia e Mv. Alvares Cabral, obra de grande importância
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para nossa Capital não só para a melhoria do tráfego no
sentido Zona Sul, mas também para a Zona Oeste da Capital.
Essa é mais uma demonstração do espírito suprapartidário do

Governador Hélio Garcia, que, ficando acima das desavenças
políticas e das contrariedades que possam existir na
convivência com os diversos partidos, dá-nos mais uma vez, a
demonstração de sua capacidade administrativa, de como se
deve fazer política, colocando acima de tudo interesses da
nossa comunidade, e não os interesses partidários.
Vou mais além: entendemos que, com o procedimento do Gover-
nador Hélio Garcia, obras como essa trincheira da 4v. do
Contorno com Av. Reja Gabaglia, obras como o alargamento da
Av. Antônio Carlos e como a implantação do metrô de
superfície da Capital só poderão ser realizadas com a
clarividência, a experiência, e o tino administrativo do
Governador Hélio Garcia.
Entendemos que sem a sua participação, a conclusão do metrõ
de superfície desta Capital tornar-se-á quase impossível.
Não podemos criticar o metró de superfície, levando em
consideração apenas o seu atual mal funcionamento. Existem
outros fatores que concorrem para a sua ociosidade. O
primeiro deles é a falta de integração com o transporte
convencional, realizado pelos ônibus. O segundo é a falta de
unidades rodantes nos trilhos da nossa Capital. O terceiro
fator é a necessidade de conclusão do ramal Calafate-
Barreiro, sempre reclamado pela população das regiões Sul e
Oeste de Belo Horizonte. Esse trecho responderá por 23% da
demanda total do metrô em nossa Capital e vem sendo bastante
solicitado porque, sem a sua conclusão, o metrô de
superfície torna-se inviável. Assim, é necessária a
conclusão efetiva desse ramal para que possa realmente
entrar em funcionamento esse transporte de massa sobre
trilhos.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, hoje pela manhã
tivemos a oportunidade de visitar as obras da trincheira
localizada nas proximidades da Assembléia. Parabenizamos
Belo Horizonte e o Governador Hélio Garcia por tal
investimento e por tal obra, que está acima dos interesses
partidários, indo ao encontro dos anseios da nossa Capital.(* - Sem revisão do orador.)

399a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/6/93 pelo

Deputado Clêuber Carneiro
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é sempre agradável vir a esta tribuna para
saudarmos uma boa ação do Governo. Congratularmo-nos com o
seu esforço para superar sofrimentos e angústias é dever de
bom-senso. Já é tempo, dentro do quadro padrastro que
estamos vivendo, de corrermos para que o socorro não chegue
tora de hora aos milhares de irmãos Que estão se esvaindo na
miséria.
O social será o grande tema deste final de século em nosso
País e, certamente, no mundo. De nada adianta o avanço
tecnológico, as grandes conquistas e o festejado
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desenvolvimento, se o cerne da questão, o homem, não for o
beneficiado. O cordão dos miseráveis não pode continuar a
crescer, com os seus espectros; a insensibilidade não pode
continuar, nem nos governos, nem nos homens, sob pena do
caos.
A defesa do social, da vida e da dignidade humana não é
privilégio de grupos, de ponta ideológica ou de partidos
políticos. E uma luta que não tem donos, por ser dever de
todos.
Assim, quero louvar o lançamento do PROMOVALE - Programa de
Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha e Norte de
Minas. São investimentos integrados, onde o Governo Federal
se alia ao Congresso Nacional, coma idéia básica de somar
esforços, aproveitando as emendas orçamentárias de 34
Deputados mineiros para concentrá-las, sem cortes, num
abrangente programa de investimentos. O caráter
suprapartidário norteia o programa, que poderá vir a ser
modelo para outras regiões pobres do País e redimir-nos. Já
se tem para esse programa o compromisso do nosso Governador
na complementação estadual das ações do investimento público
federal.
E nós, dos vales do Jequitinhonha e do Norte de Minas,

voltamos a acreditar. Obstinadamente, voltamos a acreditar,
mesmo sendo campeões de miséria, com os mais graves índices
do mundo.
o compromisso é de obras. O compromisso é de trabalho.

Precisamos de frentes permanentes de serviço a fim de que o
nosso homem produza e tenha o seu sustento com dignidade. E
importante que se diminua a distância entre a miséria e o
bem-estar, entre a vida e a morte.
O PROMOVALE, seguindo determinação do Presidente Itamar
Franco, deverá desencadear suas ações a partir do próximo
mês de julho e abrir frentes de trabalho em toda a região
atingida pelo programa. São estradas, barragens, açudes,
irrigações, apoio ao pequeno produtor rural, pontes pelas
quais deverão atravessar nossas esperanças, que nunca
acabam.
Infelizmente, temos ressentidos gritos de desapontamento e

de incontida frustração com as nossas coisas. Agora mesmo
estamos assistindo a um espetáculo digno de Kafka: está
perdida, nos labirintos da burocracia e da insensibilidade,
toda a programação determinada pelo Presidente Itamar Franco
para socorrer a nossa região dos flagelos da seca. Nenhum
beneficio nos chegou até agora; nenhuma Prefeitura teve
acesso aos recursos, e as verbas estão intocadas nos Bancos.
As exigências e as regras renovam-se e se multiplicam nos
setores que intermedïam as ações.
Não há Governo que possa sustentar-se nesse clima, não há
povo que posa agüentar tanta inconseqüência. Vou solicitar
ao Governador e ao próprio Presidente da República
Intervenção direta, a fim de que a nossa região não se torne
vitima de ações perversas, que só agravam nosso sofrimento.
O Nordeste do País já vai receber a terceira parcela do
programa de combate á seca. 0 Norte de Minas, que, pela sua
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geografia e pela lei, é também Nordeste, ainda não conseguiu
liberar, sequer, a sua primeira quota- Descaso,
incompetência, excesso de zelo, não sei, o fato e que
estamos a ver navios sem que os recursos cheguem aos
municípios atingidos Certamente teremos uma solução tão
logo o Governador e o Presidente da República saibam que as
suas ações não estão tendo conseqüência. E isso é mau para o
Governo e para o povo. Obrigado.

400a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/8/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconceilos
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, demais pessoas presentes nas galerias, imprensa;
assomamos a esta tribuna, hoje, porque, como Deputado votado
em Belo Horizonte, ficamos satisfeitos quando alguma coisa
boa acontece na nossa cidade. Quero comentar, para reflexão
e conhecimento de todos, que a nossa Capital tem
Possibilidade de crescer em termos residenciais, apenas para
o lado sul, na salda para o Rio de Janeiro e para a Zona da
Mata. Essa região está sacrificada com o enorme fluxo de
veículos, e o viaduto da Mutuca opera, hoje, apenas
parcialmente. Atende, apenas, aos veículos que chegam a Belo
Horizonte. Não temos a parte do viaduto da Mutuca necessária
à salda dos veículos de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro
ou para a Zona da Mata. Há pouco tempo, por determinação do
Presidente da República, Dr. Itamar Franco, o DNER colocou
em concorrência pública a construção da segunda pista
daquele viaduto, obra reivindicada pela população de Belo
Horizonte desde 1983, quando eu era Vereador à Câmara
Municipal de Belo Horizonte. Ficamos satisfeitos com a
publicação dessa concorrência, mas surgiu um complicador.
Trata-se do teleférico da MBR, utilizado para o transporte
entre os pontos de extração e aproveitamento do minério,
realizado por aquela conceituada empresa. Esse teleférico
está tendo dificuldade para continuar funcionando. Então,
durante certo tempo, digamos seis meses, esse transporte
deverá voltar ao ritmo antigo, ou seja, deverá ser feito por
caminhões. Esse complicador preocupou-nos, preocupa-nos e,
com certeza, irá preocupar-nos durante esse período de
funcionamento parcial
Houve por parte dos moradores de todos os condomínios do
vale da Mutuca, por meio da associação que os congrega.
denominada Pró-Mutuca, um movimento para Intervir junto ao
DNER e à MBR para que esse transporte feito por caminhões se
realize de modo a prejudicar o mínimo possível os moradores
daquela região. No principio, a discussão entre o Pró-
Mutuca. o DNER e a MER foi difícil. Ela foi sempre
acompanhada pelo Gabinete deste Deputado, por meio de seu
assessor engenheiro Márcio Gustavo. Mas eu gostaria de
transmitir aos companheiros do Plenário que se chegou a um
denominador comum entre o DNER, a MBR e o Pró-Mutuca a fim
de que a utilização desses veículos de carga seja feita sem
maiores transtornos, a não ser um certo desconforto
temporário para os moradores daquela região- Consideramos
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isso uma vitória da democracia, da boa conversa, da conversa
baseada no bom-senso, equilibrada, da conversa de quem quer
chegar a um denominador comum. As dificuldades iniciais, as
discussões técnicas, políticas, apaixonadas ou não, levaram
a uma solução satisfatória para a região, o que propiciará,
dentro de certo tempo, a construção da segunda pista do
viaduto da Mutuca. Essa será uma obra do Governo Federal
por determinação do Presidente Itamar Franco, volto a
repetir, que vem satisfazer todos aqueles que viajam para a
região do Campo das Vertentes, para o Rio de Janeiro e para
a Zona da Mata.
Houve participação efetiva, é lõgico, dos representantes do
Pró-Mutuca, do DNER, da MBR, comandados pelo Dr. Alaor
Ferreira Pacheco, que é o chefe do 6g Distrito Rodoviário
Federal em Minas Gerais e a quem publicamente parabenizamos
pela condução dessas conversas acontecidas semana passada.
Queremos, na verdade, a solução definitiva, ou seja, a
conclusão do segundo Viaduto da Mutuca, que é uma obra
prioritária. Em nenhum momento, a Associação Pró-Mutuca
ficou contra essa obra. E bom que se esclareça isso.
Queria que ela fosse feita sem maiores preocupações para os
pais e mães de família que moram na região do Mutuca. Isso,
felizmente, foi conseguido. Gostaria de transmitir a todos
que a solução definitiva, a conclusão do segundo Viaduto da
Mutuca, obra parada há dez anos, que se faz necessária para
a segurança dos moradores da região, já está lançada
oficialmente. Ao mesmo tempo, pode-se garantir um certo
conforto e, pelo menos, uma certa tranqüilidade àqueles
moradores. Durante esse período, que esperamos seja o menor
possível - no máximo, seis meses - e enquanto o teleférico
da MBR não funciona e o segundo Viaduto da Mutuca não fica
pronto, a solução viável encontrada pelo DNER, de comum
acordo com a MaR, foi aceita pelos moradores do Pró-Mutuca,
que estiveram, todo o tempo, participando, de maneira
efetiva, das discussões. Gostaríamos, então, de cumprimentar
também o Sr. Geraldo Magela Alvim, Presidente do Pró-Mutuca,
que conduziu os trabalhos, representando a comunidade
mineira.
Temos certeza, Sr. Presidente, de que, estando pronta a

solução definitiva, Belo Horizonte terá plenas condições de
crescer para o lado daquela região: é a única possibilidade
viável de crescimento residencial da nossa Capital. Muito
obrigado.
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Belo Horizonte, sábado, 10 de julho de 1993

ATAS

ATA DA 409a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE JULHO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 1.521/93 -
Requerimentos ns 4.574 e 4.575/93 - Requerimento do
Deputado José Bonifácio - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lê Fase:
Discussão e votação de pareceres: Pareceres de Redação Final
das Propostas de Emenda à Constituição ns 22/92 e 35/93;
aprovação - Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nQs 1.186/92 e 1.398/93; aprovação - Requerimento:
Requerimento do Deputado José Bonifácio; aprovação - 28
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
parecer de redação final Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nQ 1.399/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Elmo Braz - Roberto Carvalho -
Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Alvaro Antônio - Ambrõslo Pinto - AntÕnio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cõssirno Freitas - Dilzon Meio - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinlo - Homero Duarte - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - José Bonifácio - José Laviola -
José Leandro - José Renato - Márcio Miranda - Marcos Helênio
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Mílton Salles - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima
- Roberto Amaral - 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.

lê 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.
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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 1.521/93

Declara de utilidade pública o Hospital São Sebastião de
Recreio, com sede no Município de Recreio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
São Sebastião de Recreio, localizado no Município de
Recreio.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de julho de 1993.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Hospital São Sebastião de Recreio é
entidade com personalidade jurídica própria, sem fins
lucrativos, que atua na área médico-hospitalar naquele
município.
A entidade funciona há mais de dois anos, oferecendo

assistência médica á comunidade carente e mantendo também o
serviço ambulatorial e de hospitalização na cidade de
Recreio. Portanto, evidencia-se seu caráter de utilidade
pública e sua nítida finalidade assistencial.
Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação do projeto de lei ora apresentado.
REQUERIMENTOSNO 

4.574/93. do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário
de Transportes e Obras Públicas e ao Presidente do DER-MG
com vistas à adoção das providências necessárias ao
asfaltamento da estrada que liga os Municípios de Joaima e
Fel Isburgo.
NQ 4.575/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas e ao
Procurador-Geral da Justiça com vistas à apuração de
irregularidades na Prefeitura Municipal de Nova Serrana. (-
Distribuidos à Comissão de Administração Pública-)
Do Deputado José Bonifácio, solicitando que o Projeto de

Lei nQ 909/92 seja enviado a Plenário, tendo em vista que a
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para
emitir seu parecer.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

Discussão e Votação de Pareceres
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- A seguir, submetidos a discussão e a votação, nos termos
regimentais, são aprovadas, em redação final, cada uma por
sua vez, as Propostas de Emenda à Constituição ngs 22/92 e
35/93 (À promulgação.) e os Projetos de Lei ngs 1.186/92 e
1.398/93 (À sanção.).

Requerimentos
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é

aprovado requerimento do Deputado José Bonifácio, em que
solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei ng
909/92, uma vez que a Comissão de Fiscalização Financeira
perdeu o prazo para emitir parecer sobre a matéria.

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

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o Projeto de Lei ng
1.509/93, do Deputado Homero Duarte, não se encontra em
condições de ser votado, a Presidência faz com que ele seja
retirado da pauta.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei ng 1.399/93, do Governador do Estado, que estabelece as
diretrizes para o Orçamento Fiscal e o Orçamento de
Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado de Minas
Gerais para o exercicio de 1994. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - Tendo em vista a aprovação do Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei ng 1.399/93, a Presidência
encerra a reunião, nos termos do art. 53 da Constituição do
Estado, e convoca os Deputados para a ordinária de debates
do dia 2 de agosto, segunda-feira, às 20 horas, ficando
desconvocada extraordinária prevista para hoje à noite.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL EM QUE FOI TRANSFORMADA A 38a
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 27 DE MAIO
DE 1993, PARA HOMENAGEAR O PROF. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA

PELO TRANSCURSO DO SEU 800 ANIVERSÁRIO
Presidência do Deputado Elmo Braz

SUMARIO: Destinação da reunião - Designação de comissão -
Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Discurso da
Deputada Maria Elvira - Palavras do Prof. Caio Mário da
Silva Pereira - Entrega de placa alusiva à homenagem -
Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Elmo Braz) - Destina-se esta
parte da reunião a homenagear o Prof. Caio Mário da Silva
Pereira pelo transcurso do seu SOQ aniversário.

Designação de Comissão
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O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os Deputados
Edward Abreu e Maria Elvira para, em comissão, introduzirem
no recinto do p lenário as autoridades convidadas, que se
encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento
à mesa os Exrnos. Srs. Dr. Kildare Gonçalves Carvalho. DD.
Procurador-Geral do Estado, representante de S. Exa. o Sr.
Governador Hélio Garcia; Prof. Caio Mário da Silva Pereira,
nosso ilustre homenageado; Desembargador José Norberto Vaz
de Mello, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais; Dr. Flodesmedt Riani, representante da
Procuradoria-Geral de Justiça; Dr. Josias Alves, repre-
sentante do Procurador da República em Minas Gerais, e
Deputado Bené Guedes. 3g-Secretário da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional
o Sr. presidente - A Presidência convida todos os presentes
a ouvirem, de pé. o Hino Nacional. (- Executa-se o Hino
Nacional

Discurso da Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Exmos. Srs. Deputado Elmo Braz,
lo-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, no exercício da Presidência; Dr. Kildare Gonçalves
Carvalho, 00. Procurador-Geral do Estado, representante de
S. Exa. o Sr. Governador, Dr. Hélio Garcia; Prof. Calo Mário
da Silva Pereira, ilustre homenageado; demais autoridades
que compõem a Mesa; familiares do homenageado; prezados
colegas Deputados; senhoras e senhores presentes no Plenário
e nas galerias, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
teve que disputar, com outras instituições e entidades, o
privilégio de realizar, no dia de hoje, esta festa de
civismo, cultura, gratidão e afeto.
De civismo, porque nenhuma homenagem se faz a um homem
público que sempre pensou, acima de tudo, nos interesses
maiores do País sem que a ela esteja subjacente o
compromisso perene com a devoção aos valores da Pátria.
De cultura, porque o homem que ocupa, neste momento, o
centro da nossa atenção e do nosso carinho tem sabido
encarnar muito bem, ao longo da sua profícua existência, a
famosa máxima de Emerson: "The sum of wisdom is that the
time is never lost that is devoted to work" (A súmula da
sabedoria é esta: nunca é perdido nenhum tempo que se
consagra ao trabalho.).
A extensa, erudita, primorosa, excelente e fecunda obra
jurídica do nosso homenageado inscreve-se, no panorama das
letras jurídicas brasileiras, como um dos seus momentos de
maior grandeza e de mais profunda significação.
De gratidão, porque é da índole dos mineiros reconhecer os
benefícios que lhes advêm das conquistas obtidas, nas mais
diversas áreas da atividade e do saber humano, pelos seus
filhos ilustres.
De afeto, porque o nome do advogado, do luminar do Direito,
do mestre insigne e do ser humano excepcional, que é o



244

Professor Caio Mário da Silva Pereira, não está associado
apenas às virtudes da inteligência e do saber, mas também às
qualidades humanas, de homem e de cidadão, que lhe ornam o
caráter.
Os oitenta anos de vida operosa e fecunda do mestre

abarcam, como se pode ver, uma pluralidade de significados.
Essa é a razão de se congregarem tantos admiradores e
amigos, numa verdadeira maratona de homenagens, para poder
exprimir a grande estima que lhe é dedicada pelos seus
contemporâneos.
A vida e a obra do grande luminar do Direito completam-se

primorosamente, como os dois lados de uma moeda.
Nascido em Selo Horizonte, em 9 de março de 1913, filho do
escritor e professor Leopoldo da Silva Pereira e de D.
Leonidia Coelho Pereira, faz os primeiros estudos no Grupo
Escolar Barão do Rio Branco, de 1921 a 1924, e cursa o
secundário no Ginásio Mineiro, atual Colégio Estadual.
Em 1931, já matriculado na Faculdade de Direito de Minas

Gerais, inicia a carreira de escritor de Direito, publicando
estudos sobre temas jurídicos na "Revista Forense", da qual
viria a ser redator e gerente.
Professor de português e de francês no Colégio Estadual de

Minas Gerais, em 1936, começa, também nesse ano, a trabalhar
como advogado.
Em 1950, torna-se o primeiro colocado no concurso realizado

para a cátedra de Direito Civil da Faculdade de Direito da
Universidade de Minas Gerais e, no ano seguinte, torna-se
professor de Direito Civil Comparado no Curso de Doutorado
da mesma universidade, e em 1970 já é professor titular de
Direito Civil e de Direito Romano da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Durante esses anos, destaca-se nos trabalhos realizados em

comissões, em conselhos universitários e em entidades de
advogados. Merece ser ressaltada a sua atuação como membro
da comissão que elaborou a Lei de Organização Judiciária de
Minas Gerais, em março de 1940. E de lembrar igualmente o
seu desempenho como membro de várias bancas examinadoras
para preenchimento de cátedra em universidades do País, como
Vice-Diretor da Faculdade de Direito da UFMG. como
Consultor-Geral da República no Governo Jânio Quadros, como
Chefe de Gabinete do Ministro da Educação, Pedro Aleixo, do
Ministro da Justiça, Milton Campos, e como membro do
Conselho Federal da OAB; e ainda como membro e Secretário do
Conselho Superior da Seção Mineira da OAB. Integrante do
Comitê Nacional de Direito Comparado, da Societé de Droit
Comparé, em Paris, e da Comission Internationale de
Juristes, integrou também a comissão indicada pelo Instituto
dos Advogados de Minas Gerais para estudar o Código de
Processo Civil, sendo relator da parte intitulada: "Provas,
sentença e sua eficácia, desenvolvimento da ação
processual.
Em 1935 e em 1947, participou das comissões que elaboraram

os projetos das Constituições Estaduais de 1935 e de 1947.
Foi Secretário da Segurança no Governo Magalhães Pinto. Na
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Chefia do Gabinete do Ministro da Justiça Milton Campos, foi
autor dos anteprojetos de lei sobre condomínios e
incorporações, do Código de Obrigações e do Código Civil,
este último, juntamente com outros juristas.
Conferencista internacional, articulista de várias
publicações especializadas, o Prof. Caio Mário da Silva
Pereira é autor de extensa obra jurídica, citando-se, a
titulo de exemplo, os seguintes livros: Efeitos do
reconhecimento da paternidade ilegítima"; "Do Direito
Comparado"; "Reformulação da ordem jurídica"; "Eternidade
filosófica do Direito"; "Lesão nos contratos"; "Estudos de
Direito Civil"; 'Direitos humanos concernentes à família",
"Condomínios e incorporações", e "Instituições de Direito
Civil" (esta em vários volumes).
Na política, Caio Mário nunca se omitiu, ligando-se direta

ou indiretamente a acontecimentos que, desde os anos 30,
marcaram a vida do País. Com o fim do Estado Novo,
participou, em abril de 1945, da fundação da União
Democrática Nacional - UDN. Dois anos antes, em 1943, fora
um dos signatários do Manifesto dos Mineiros, que pedia a
redemocratização do Pais.
Oito décadas de vida o fizeram testemunha ocular das
transformações que mudaram profundamente o perfil do mundo e
da sociedade brasileira.
O mundo, entre 1918, fim da primeira guerra mundial, e
1939, quando se iniciava o segundo grande conflito, é
conturbado e sombrio. Enquanto a pregação socialista avança,
a partir da União Soviética, rumo ao Leste Europeu, a crise
social e econômica na parte ocidental da Europa leva ao
surgimento do marxismo e do fascismo como uma resposta ao
Socialismo Soviético. A Filosofia e o Direito, a Economia e
outros campos do saber sofrem o influxo desses
acontecimentos. Velhos dogmas liberais vêem-se ameaçados, no
embate das novas idéias. O "crack" da Bolsa de Nova lorque,
em 1929, acelera o intervencionismo estatal, a partir do
"New Deal". proposto pelo Presidente Roosevelt, nos Estados
Unidos.
A eclosão da Segunda Grande Guerra, seguida pelo fenômeno
de descolonização, leva a um aprofundamento ainda maior do
processo.
A ideologia liberal, baseada no jogo das forças de mercado,

na propriedade privada, na livre concorrência e na liberdade
contratual, estava ameaçada por um mundo convulsionado, em
que as razões do Estado procuravam sobrepor-se aos
interesses individuais e, quem sabe, à própria liberdade,
como já acontecia no mundo socialista.
As trepidações desse mundo em mudança chegavam também ao

Brasil. A geração de Caio Mário - a que pertenciam Juscelino
Kubitschek, Mílton Campos, Pedro Aleixo, Carlos Drumond de
Andrade, Abgar Renault e tantos outros - assistia e
participava de acontecimentos que, no espaço de algumas
décadas, mudariam completamente o Brasil.
As Revoluções de 1930 e de 1932, a ditadura do Estado Novo,
a industrialização do Brasil, a intervenção do Estado no
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domínio econômico, a redemocratização do Pais, a
Constituição de 1946, o trágico suicídio de Vargas, os anos
JK, a incerteza dos Governos de João Goulart e de Jânio
Quadros, a Revolução de 1964 e a abertura lenta e gradual
para a democracia, tudo isso produzia um forte impacto sobre
a sociedade brasileira.
Em todos esses momentos, embora houvesse dificuldades, o
trabalho sereno dos juristas prosseguia, construindo o
edifício inexpugnável do Direito - garantia do cidadão e da
sociedade contra as incertezas vividas em momentos agitados.
Os fatos narrados acima são apenas uma versão resumida de
uma vida rica e intensa, que jamais poderia ser descrita em
breves palavras. Os anais da Assembléia Legislativa
recolherão esses dados, para oferecê-los às muitas gerações
de mineiros que poderão haurir, no exemplo de um mestre,
lições de vida e de competência profissional.
De nossa parte, temos a certeza de que, ao homenagear o
Prof. Caio Mário da Silva Pereira pelo transcurso dos seus
oitenta anos de idade, o Poder Legislativa expressa, sem
sombra de dúvida, o carinho e o reconhecimento do povo
mineiro, que sempre soube reverenciar os seus filhos
ilustres. Parabéns, Prof. Mário. Receba o nosso carinhoso
abraço de admiração e de gratidão.

Palavras do Prof. Caio Mário da Silva Pereira
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Calo Mário da

Silva Pereira, nosso ilustre homenageado.
O Prof. Caio Mário da Silva Pereira' - Exmo. Sr. Deputado

Elmo Braz, lg-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, no exercido da Presidência; Exmo. Sr. Dr.
Kildare Gonçalves Carvalho, DD. Procurador-Geral do Estado e
representante de S. Exa. o Sr. Governador do Estado, Dr.
Hélio Garcia, que, por circunstância feliz, foi um de meus
alunos na Faculdade de Direito do Estado de Minas Gerais,
tendo-se formado em 1957; demais autoridades que compõem a
Mesa; Srs. Deputados, minhas senhoras, meus senhores,
prezados amigos, entre os presentes quero destacar, muito
especialmente, alguns colegas que foram os companheiros da
minha já remota juventude. Encontro, nesta Casa, e tenho o
prazer de abraçar, nesta oportunidade, colegas que alisaram
comigo carteiras do Grupo Escolar Barão do Rio Branco, a que
a Deputada Maria Elvira fez referência e onde fiz meus
primeiros estudos. Aqui, encontro colegas que estiveram
comigo no velho Externato e Ginásio Mineiro, companheiros de
outros tempos e também os companheiros da atualidade, ex-
alunos e companheiros de advocacia.
Sempre acompanhei, embora à distância, a atuação, nesta
Casa, dos representantes do povo mineiro. Desde a minha mais
remota juventude, quantas vezes entrei no recinto em que se
reuniam e ouvi, com Interesse e admiração, os debates
travados. Muitos e bons amigos alisaram as carteiras e, com
brilho e eloqüência, freqüentaram-lhe a tribuna. Muitos ex-
alunos têm, com honra e dignidade, integrado os seus
quadros.
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Pareceu a amigos e companheiros de outros tempos que eu me
inclinaria à vida política. Tal, porém, não ocorreu. Outros
ventos e outras contingências impeliram-me para a advocacia,
a que me dediquei por inteiro. E foi, como advogado, que por
mais de uma vez prestei a minha modesta assistência ao
Legislativo mineiro. E posso dizer que, salvo por pequenos
períodos de verdadeiras sincopes, em razão do exercício de
funções que me levaram a outras atividades, exerci,
continuamente, a advocacia durante quase 60 anos, porque,
dentro de dois anos, completarei 60 anos de formado.
Jamais, porém, haveria de imaginar, mesmo nos momentos de

maior otimismo e de sonhos ambiciosos, que pudesse vir a ser
convocado a este Plenário ilustre para aqui ser homenageado
Jamais, em meus momentos mais fantasiosos, em minha
juventude ou em minha vida adulta, poderia imaginar que aqui
viesse não como assistente, mas como homenageado.
Estudioso, entretanto, da vida parlamentar, voltei sempre

as minhas vistas para o Poder Legislativo, posto que atuasse
sempre no ãmbito do Judiciário. Ambos, Legislativo e
Judiciário, constituem as colunas mestras do regime
democrático. Tudo estaria perdido, dizia Montesquieu, se a
mesma pessoa pudesse fazer as leis, pudesse executar as leis
e pudesse aplicá-las no julgamento das pendências. Tudo
estaria perdido se não houvesse a separação dos três
Poderes. E, nesta separação dos Poderes, o Poder Legislativo
se destaca como a coluna fundamental das liberdades
públicas. Já muito antes, Tito Lívio, em sua 'História
Romana', relatando o que ocorreu após a vitória de Aníbal na
Batalha de Cannes, lembra a exortação aos Capuanos para que
recompusessem o Senado, sob pena de terem de suportar o do-
mínio de um soberano, o que seria abominável. E é bem
verdade. Tem-se ouvido, tem-se falado, tem-se escutado,
muitas vezes, acusações ao Legislativo de ser inoperante.
Como assembléia humana, não se pode esquivar de falhas, que,
muitas vezes, atingem as atividades dos homens. Mas, como
entidade constituída, como instituição, é e sempre foi a
reserva das liberdades públicas.
Para não irmos mais longe e não nos perdermos em devaneios
abstratos, basta lembrarmos o que tem acontecido no Pais.
Basta lembrarmos, como fez a Deputada Maria Elvira, aquele
período sombrio de ditaduras que atravessamos São
inegáveis, em todo o tempo, as atividades do Poder
Legislativo. A elaboração legislativa é, sem dúvida, um dos
seus atributos. Maior, porém, e mais significativa, mais
importante, mais merecedora das congratulações do cidadão é
constituir o cenário onde se discutem os grandes problemas:
é o microfone de grande alcance para condenar os desmandos,
despertando as forças vivas, acaso eventualmente
adormecidas, para a retomada dos rumos da correção e da
liberdade.
Eu quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer a
homenagem que, tão generosamente, me presta a Assembléia
Legislativa. Quero agradecer, muito particularmente, as
palavras eloqüentes e carinhosas de sua intérprete, minha
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caríssima colega Maria Elvira, agradecer o retrato que Maria
Elvira traçou de minha vida, recordando fases - algumas
difíceis, algumas amargas, outras exuberantes - de minha
existência profissional e de minhas atividades universitária
e advocaticia. Quero agradecer a S. Exa. , ilustre
representante desta Casa, e permitam-me, Srs. Deputados, que
eu lhes retribua o gesto de haverem votado esta homenagem a
minha modesta pessoa, para que eu, sim, preste a minha
homenagem ao povo de minha terra, que os Deputados desta
Casa, de direito, representam. E o faço, neste momento,
altamente gratificante, em que recebo tão generosa e
significativa homenagem, a todos os títulos, muito superior
às que eu pudesse imaginar receber nesta quadra da minha
vida Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
Entrega de Placa Alusiva à Homenagem

O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de proceder
à entrega ao Prof. Caio Mário da Silva Pereira de uma placa
alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres; "Ao
Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no transcurso de seu 80g
aniversário de nascimento, a homenagem da Assembléia
Legislativa pelo seu exemplo de trabalho e competência no
campo da educação e da ciência jurídica".

Palavras do Sr. Presidente
"Não há, em verdade, justiça sem homens justos, capazes de

traduzir em atos de amor e de prudência o que lhes dita a
consciência participe dos valores da comunidade; não há
realização plena da justiça quando sã a determinam frias
proporções traçadas pelo intelecto, enquanto as forças
afetivas permanecem alheias ao seu processar-se, sem
cuidado, sem simpatia, nem comunhão espiritual." Essa adver-
tência de Miguel Reale deve estar inscrita no pensamento e
no coração de todos aqueles que, seja na função judicante,
seja no magistério e na construção da doutrina, na
elaboração da lei ou nas lides forenses têm como primeiro
compromisso a construção de um mundo mais justo.
Não serão os êxitos acadêmicos, os sucessos políticos ou as

vitórias profissionais os ingredientes para se instaurar
entre os homens a condição de uma convivência mais fraterna
e verdadeiramente humana.
Felizmente, há entre nós personalidades capazes de colocar
o brilho da inteligência a serviço de uma vontade
determinada pelos grandes ideais e comprometida com a
realização de relações mais harmônicas entre seus
semelhantes.
Hoje homenageamos, nesta Casa, um desses luminares do
Direito e da Justiça que, durante uma vida inteira dedicada
ao estudo e ao aperfeiçoamento das instituições jurídicas,
tem sabido como ninguém combinar os imperativos da razão com
as exigências da virtude; os rigores da lógica e da lei com
os mandamentos do equilíbrio, da prudência e da sabedoria.
Mestre, valeu-se da cátedra e das obras para formar
gerações inteiras de civilistas que se orgulham de
proclamar-se seus discípulos e admiradores
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Cidadão, madrugou na política, posicionando-se, ainda
estudante, ao lado dos que defendiam a democracia e a
liberdade. Mais tarde, seu nome figurava entre as
assinaturas dos mais importantes líderes desta terra, no
"Manifesto dos Mineiros."
Sempre que Minas ou o Brasil o convocaram para o exercício
de cargos públicos, ofereceu sua contribuição com a boa
consciência de quem cumpre o dever de servir a seu povo, com
a humildade serena dos que são verdadeiramente grandes.
Nas muitas vezes em que a Nação precisou de seus vastos

conhecimentos, de sua inteligência viva, de sua experiência
para o aperfeiçoamento de nosso Direito Positivo, apressou-
se em oferecer o melhor de si. no afã de ajudar na
construção da norma boa e justa.
Presidiu á Ordem dos Advogados do Brasil em momentos

dificeis, em que as liberdades democráticas não vigoravam em
sua plenitude. Nessa época, verberou com destemor o
desnecessário prolongamento do regime autoritário; ". . - . A
minha formação liberal, posto que realista, não se perdendo
nos devaneios abstratos de um democratismo sem suporte,
enxerga e reivindica o restabelecimento de princípios
básicos para o regime brasileiro, !!t.1jfl País do mundo, em
tempo nenhum, pode cultivar indefinidamente o poder
autocrático e sem contraste!!.
Com o mesmo vigor, investiu contra uma concepção
utilitarista que colocava o Direito a serviço do mero
progresso material "A regra jurídica, para atender aos
anseios de uma sociedade sofredora como a do mundo de nossa
geração, não pode satisfazer-se com um programa
desenvolvimentista.' ....Na elaboração do Direito para
nosso povo, cumpre não descurar que o ser humano tem o
coração acima do estômago!!.
A gente mineira presta, neste momento, sua homenagem ao
mestre de muitas gerações, ao civilista, ao pensador, ao
advogado, mas quer reverenciar, sobretudo, o modelo de homem
justo, exemplo de cidadão virtuoso sem o qual a própria
justiça não passaria de vocábulo despido de significação.
Esta Presidência, em sintonia com os sentimentos de nosso

povo, quer expressar ao Prof. Caio Mário da Silva Pereira o
grande orgulho em tê-lo como coestaduano ilustre. Muito
obrigado!

ATA DA 2169 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE JUNHO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Prosseguimento da votação, no lg turno, do Projeto de
Lei ng 192/91; discursos dos Deputados Antônio Carlos
Pereira, Maria José Haueisen, Marcos Helênio, Roberto
Carvalho e Gilmar Machado; questões de ordem; chamada;
existência de número regimental para a continuação dos
trabalhos; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão;
Questões de ordem; chamada: existência de 'quorum" para dis-
cussão - Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei n
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1.468/93; questões de ordem; discurso do Deputado Antônio
Carlos Pereira; questão de ordem; chamada; existência de
número regimental; questão de ordem; discurso da Deputada
Maria José Haueisen; questões de ordem; apresentação das
Emendas do nQ 1 ao 12; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto, com as emendas à Comissão de
Fiscalização Financeira - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Ás 20h45min, 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 - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Côssimo Freitas - Eduardo Brás - Edward Abreu -
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 - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio
- Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Pêricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro-
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. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

- O Deputado Amilcar Padovani, 5g-Secretãrio, nas funções
de 2g-Secretário, procede á leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Prosseguimento da votação, no lg turno, do Projeto de Lei

ng 192/91, do Deputado José Militão, que institui a reserva
de vagas, no âmbito da administração pública do Estado de
Minas Gerais, para pessoas portadoras de deficiência. 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 sua aprovação
e pela rejeição das Emendas do ng 1 ao 5, apresentadas pela
Comissão de Justiça. A Comissão de Saúde e Ação Social
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opinou pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo
ng 1, que apresentou, e pela rejeição das Emendas do na 1 ao
5 da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o
projeto á Comissão de Administração Pública, que opinou pela
rejeição do Substitutivo ng 2. Com a palavra, para
encaminhar a votação do projeto, o ilustre Deputado Antônio
Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, companheiros das galerias; inicialmente, quero
dizer que a nossa posição è favorável ao projeto do Deputado
José Militão.
Aproveito o momento para tentar esclarecer, embora sem
entrar no mérito, as limitações que detectamos no projeto
de criação de bônus do Governo, o qual vamos discutir a
seguir. A nossa Bancada decidiu obstruir os trabalhos, em
face do ocorrido hoje à tarde, nas comissões houve tentativa
da nossa Bancada e do representante do PSB para que
obtivéssemos informações e garantíssemos aqui a presença dos
representantes da CEMIG, como também esclarecimentos da
Secretaria da Fazenda. Por que isso? Não se trata, de forma
alguma, de teima, birra ou marcação de posição. Segundo
nossa compreensão, neste momento, em que pese à necessidade
de ponderarmos sobre as divisas do Estado, a necessidade
de se obterem recursos, no momento em que esses estão em
baixa, isso não está em debate. O que está em debate são as
contradições e as formas de se fazerem essas mudanças. No
nosso entendimento, o projeto de lei enviado à Assembléia
pelo Governo Estadual se encontra eivado de várias e
perigosas dúvidas- Não houve disposição para debater,
esclarecer, infelizmente. O que houve, de forma muito clara,
foi uma tentativa de se evitar esse debate, de impedir que
as questões que cercam esse projeto sejam esclarecidas. Esta
a razão da nossa obstrução- Fazemos muita questão de que
tudo fique claro, na medida em que consigamos entender as
condições segundo as quais vai ser preciso esse empréstimo.
Precisamos de ter clareza sobre a possibilidade de deságio
na venda das ações, sobre a destinação do dinheiro e outras.
Nesses termos, não é possível votar esse projeto. E achamos
mais: ele é genérico com relação à destinação dos recursos.
Se é para saneamento, que ele o explicite: é para
saneamento. Se é para educação, que também assim se faça.
Se é para a saúde ou para o meio ambiente, que isso fique
explicito. Não é razoável que, além da saúde, da educação e
do meio ambiente, outra aplicação seja, ainda, possível. A
Assembléia não sabe em que serão aplicados esses recursos.
Essa é uma dúvida que temos de esclarecer.
E existe ainda uma outra, com relação á situação da CEMIG.
Participamos de debates, nesta Assembléia, que envolveram
ações da CEMIG para efeito de capitalização do BDMG. A
argumentação, na época, é que o BDMG vivia um momento
dificil, e era necessário que o Estado lançasse mão dessas
ações para que o BOM não ficasse insolvente. Isso foi
aprovado. Pois bem: o projeto que está em debate hoje revoga
os dispositivos que permitiram a capitalização do BDMG.
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Queremos saber o porquê disso. Se era necessário que o BDMG
obtivesse esses recursos, por que, de repente, eles deixam
de existir? As ações preferenciais da CEMIG são patrimônio
público. É uma empresa sólida, rentável; o próprio Governo o
reconhece. Por que essas ações preferenciais são destinadas
para fora do Estado? Por que o Estado abre mão delas?
Existe, ainda, outra dúvida: será que essas ações
preferenciais não poderão transformar-se amanhã em ações
ordinárias, com direito a voto, abrindo-se, assim, caminho
para a privatização pelo avesso? São dúvidas que temos de
apresentar. Reivindicamos que essas dúvidas sejam
esclarecidas, que o debate seja feito, que os responsáveis
pelo processo venham prestar esclarecimentos para que
possamos debater e encontrar a melhor opção política para
esse momento. Consideramos que votar isso da forma como está
seria irresponsabilidade de nossa parte.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haueisen. Esclarecemos aos Srs. Deputados que se inscreveram
para o encaminhamento que, tendo em vista que o projeto se
encontra em regime de urgência, o prazo para o
encaminhamento está reduzido á metade, ou seja, passa a ser
de 5 minutos.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, naturalmente, na
hora em que o projeto do Governo q ue propõe entregar a CEMIG
para a iniciativa privada chegar à votação, estarei aqui
para novamente discutir. Nessa hora poderei falar meia hora,
mas agora estou ocupando o tempo do projeto do Deputado José
Militão e entendo que tenho 10 minutos.
O Sr. Presidente - Esclareço à nobre Deputada que o projeto
do Deputado José Militão está em regime de urgência e por
isso o prazo de encaminhamento é reduzido à metade.
A Deputada Maria José Haueisen - Tudo bem. Ficarei com os 5
minutos, mas quero deixar bem claro que examinarei o mérito
do projeto do Governo e que concordo com o projeto do
Deputado José Militão.
Aproveito a oportunidade em que as galerias estão ocupadas

e o Plenário está cheio para falar sobre um problema crucial
do Brasil, que é a fome.
Diante da crise política, relegou-se a um segundo plano a

discussão de um amplo programa nacional de combate à fome.
Programa, que, diga-se de passagem, surgiu à tona por
intermédio do presidente do PT, Lula, que entregou o
planejamento a Itamar.
Todos reconhecem que o combate à fome é uma necessidade. D
financista Enrique Iglésias reconheceu essa chaga social
brasileira e concluiu que é "moralmente inaceitável". D
Presidente do BID também reconheceu a causa óbvia desse
cancro: a concentração de rendas. E argumenta mostrando
dados que há muito nos são familiares: a pequena parcela dos
mais abastados ficou mais rica na última década; e os
pobres tornaram-se miseráveis. D remédio que ele receita é
simples: redistribuir melhor a renda. A única novidade é que
um representante da comunidade financeira internacional
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concluiu o óbvio: o problema da fome no Brasil é muito mais
moral do que econômico.
O que é combater a fome? O sociólogo Herbert de Souza,
coordenador do programa de combate à fome, insiste q ue a
solução não é distribuir cestas básicas, garantindo hoje o
que virá novamente a faltar amanhã. Combater a fome
erradicando o mal pela raiz é recuperar a economia, por meio
do crescimento da produção, do aumento das ofertas de
emprego e de um salário digno.
o relatório do Desenvolvimento Humano - 1993, elaborado
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
mostra que o Brasil, em 92, ocupava o SQQ lugar (em
crescimento econômico) da lista e passou a ocupar o 70. A
Jamaica e o Panamá, que no ano passado figuravam atrás do
Brasil, passaram agora a sua frente. A conclusão é que a
vida piorou no Brasil nos últimos dez anos, com o
empobrecimento de várias camadas sociais.
A falta de participação das populações nas decisões que
afetam suas vidas é uma evidência: apenas 10% da população
participa das decisões que lhes dizem respeito.
A marginalização das minorias também está em destaque no
relatório do PNUD.
o p ia brasileiro, de US$422.000.000 . 000,00, o llQ do
planeta, pode deixar orgulhosos os menos informados.
Sr. Presidente, o senhor deu sinal para eu finalizar minha
fala, mas percebi que, até agora, só falei 3 minutos.
Portanto, ainda disponho de 2 minutos.
O Sr. Presidente - Informo à Sra. Deputada que iniciou sua
fala ás 201h57min. São 21h03min. Por deliberação da
Presidência, foi-lhe concedido mais 1 minuto.
A Deputada Marta José Haueisen - A renda "per capita" é
surpreendente, à primeira vista: US$4.940,00, atrás apenas
das potências do Primeiro Mundo, da China e da India. Como
se explica Isso, se o Brasil é o 70Q pais do mundo em
qualidade de vida? Os fatores avaliados são: expectativa de
vida, nível educacional, taxas de mortalidade infantil e
distribuição de renda.
O ex-Ministro Roberto Campos diz que isso é uma "matemática
maquilada". A economia não cresceu, a renda está pior e o
PIB continua o mesmo. Parece verdade. Nossos pobres, que
vivem com renda mensal de até US$60,00, representam 40,9% da
população, são 18,7% dos brasileiros. E onde ficam os
desempregados?
Continuaremos daqui a pouco. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado Marcos
Helênio, que dispõe de 5 minutos para sua fala.
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, público presente, o Projeto de Lei nQ 192/91, do
Deputado José Militão, de certa forma ficará um pouco
prejudicado na discussão, porque está também em pauta, hoje,
um projeto de lei do Governador, que é bastante polêmico e
sobre o qual precisaríamos fazer uma profunda discussão.
Para isso, gostaríamos de pedir, exatamente aos Deputados
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que querem aprová-lo a toque de caixa, que façamos uma
reflexão sobre a importância desse projeto.
Na mensagem, o Sr. Governador disse que esse projeto e
inédito, constituindo uma operação vantajosa para o Estado.
Mas, de certa forma, nas entrelinhas, sabemos que se trata
de uma forma gradual e lenta de privatização da CEMIG. Por
isso, é necessário haver uma profunda discussão sobre a
matéria. Teremos tempo para isso durante os debates e
esperamos que a maioria aqui existente não faça um "rolo
compressor" e permita a discussão com o conjunto da socie-
dade, para que aconteça o que está escrito no projeto: "um
processo de extrema transparência".
Para que o processo seja de extrema transparência, terá que
ser explicado em detalhes como serão aplicados esses
JS$200.000.000,00. O projeto diz que eles serão destinados
ao saneamento básico e outros, mas não explica o que sejam
esses outros. Logo, há dúvida sobre como será aplicado o
dinheiro.
Há outras questões que foram colocadas, como a da comissão
de 4% sobre o valor da emissão, quando se sabe, hoje, que
essa comissão não ultrapassa 1,5%.
Há uma série de dúvidas, e esta seria uma boa oportunidade
para começarmos os debates. O projeto já passou nas
Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira, mas, de
certa forma, sem uma explicação, porque os Relatores
procuraram transcrever o projeto, dando parecer favorável á
sua aprovação. Na verdade, não houve a discussão sobre o
mérito, que foi transferida para o Plenário. Aqui, sim, é o
local onde procuraremos entrar em detalhes sobre o projeto.
Para isso, precisamos de explicações técnicas de
especialistas. Assim, estamos entrando com várias emendas e
requerimentos pedindo a presença, nesta Casa, do Sr.
Secretário da Fazenda e dos Diretores da CE1IG e do
sindicato, bem como de técnicos em títulos mobiliários, para
explicarem essa operação caracterizada pelo próprio
Governador como inédita. Se é inédita, deve ser bem
detalhada, porque, se não, dará a impressão de que será o
início de um processo de privatização, mais nebuloso do que
as privatizações que o Presidente da República está
concluindo. Seria mesmo muito pior do que o processo de
privatização desastradamente iniciado pelo ex-Presidente
Collor e terminado, hoje, pelo Presidente Itamar Franco.
Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de dizer que a Bancada
do Partido dos Trabalhadores não quer, de forma alguma,
provocar um embate acirrado. Pelo contrário, queremos uma
discussão, que é de suma importância, porque, afinal de
contas, US$200.000.000,00 é muito dinheiro.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colegas do

Plenário e das galerias, a grande discussão da noite, embora
reconhecendo a importância do tema de que trata o projeto do
Deputado José Militão, é o Projeto de Lei nQ 1.468/93, seu
pano de fundo.
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Gostaria de retomar e continuar a linha de pensamento
desenvolvida há pouco pelo Deputado Antônio Carlos Pereira.
Tivemos, no ano passado, uma experiência bastante triste
nesta Casa, a qual, acho, vale a pena ser rememorada,
principalmente levando em conta a curta memória do povo
brasileiro. O Governo enviou a esta Casa um projeto
envolvendo a Mendes Júnior. Inicialmente, levantamos uma
série de dúvidas a seu respeito, exatamente como o faz agora
o Deputado Antônio Carlos Pereira a respeito do projeto em
pauta. Resumindo, já que a história é longa, aquele projeto
doava á Siderúrgica Mendes Júnior US$77.000.000,00 em di-
nheiro público. O projeto reconhecia e determinava o
pagamento de uma suposta divida do Estado para com a Mendes
Júnior, quando o Grupo Mendes Júnior é que devia ao Estado
mais de US$88.000.000,00. Se for o caso, depois conto a
história completa, pois acho que ela é muito importante.
Houve muita discussão em comissões, à época. Aliás, foi
depois disso que passamos da dúvida para a certeza, quanto a
sermos contra o projeto. Denunciamos que ele era
absolutamente ilegal e que o Estado não tinha divida nenhuma
para com o Grupo Mendes Júnior, mas o Governo, valendo-se de
sua maioria na Casa, aprovou o projeto. Os votos contrários
que houve foram os da Bancada do PT e do Deputado Roberto
Luiz Soares, que se convenceu no curso das discussões.
Entramos na Justiça contra o fato de o Governo fazer o que
entendíamos ser uma doação. Ganhamos a liminar na Justiça,
que, posteriormente, julgando o projeto original da
Siderúrgica Mendes Júnior, considerou que o Estado nada lhe
devia.
Assim, quando o Deputado Antônio Carlos Pereira levanta
dúvida, aqui, em nome da nossa Bancada e também em nome da
Bancada do PSB, que concorda com todas as nossas dúvidas, o
mínimo que temos que fazer é discutir o projeto. Nossa
postura, nesta Casa, deve ser, no mínimo, de seriedade,
diante de um projeto de US$200.000.000,00, envolvendo a
CEMIG. O que aconteceu hoje á tarde foi que, repetindo a
história, todos os requerimentos foram rejeitados. O Governo
envia um projeto que envolve US$200.000.000,00 para
investimento em saneamento, meio ambiente e segurança. Mas
perguntamos: onde será feito isso? Onde está a relação das
obras? Não há nada especificado no projeto. Ora,
companheiros, isso é um desrespeito. Esperamos que a
história da Mendes Júnior não se repita. Dizem que ahis-
tória só se repete como farsa. Por enquanto estamos apenas
levantando dúvidas. Nossa reivindicação no momento é que
esse projeto seja discutido seriamente. Ele não pode ser
votado na forma como se encontra. Ou nós o discutimos ou
estamos dizendo que nosso trabalho aqui não vale nada. E eu
acho q ue nosso trabalho deve valer alguma coisa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, senhores presentes nas galerias,
vou me ater á discussão do projeto ora em debate e,
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posteriormente, no momento propicio, farei também as minhas
considerações a respeito do projeto que também está na pauta
da reunião desta noite e que se refere á liberação de
recursos para a aquisição de bônus.
O projeto, do Deputado José Militão, que trata da reserva

de vagas para as pessoas portadoras de deficiência no âmbito
da administração pública do Estado de Minas Gerais recebeu,
nesta Casa, várias sugestões e várias emendas em todas as
comissões ás quais foi distribuído- Além disso, recebeu uma
contribuição por meio do substitutivo do Deputado Roberto
Carvalho.
Entendemos que é fundamental debatermos e discutirmos aqui

o referido projeto, pois pode parecer que ao instituirmos a
reserva de vagas para as pessoas portadoras de deficiências
estejamos apenas classificando-as como pessoas inúteis.
Não. Trata-se de uma reivindicação do Movimento dos
Portadores de Deficiências, a fim de que lhes seja reservado
um percentual de vagas correspondente ao número de
portadores de deficiência existente no Estado. Os movimentos
a que me refiro são organizados, sérios e têm dado uma
grande contribuição a nosso Estado e a nosso Pais, pois são
constituídos de pessoas que pagam seus impostos. No
entanto, essas pessoas ainda sofrem uma série de
preconceitos em vários setores de suas vidas, e não é
possível q ue, no âmbito da administração pública do Estado,
essa situação permaneça. Essas pessoas devem ser tratadas
com todo o respeito que merecem.
Gostaria de ressaltar a importância do projeto do Deputado
José Militão, na medida em que a matéria nos permite abordar
uma questão que é fundamental também no Estado de Minas
Gerais. E preciso valorizarmos os portadores de deficiência
garantindo-lhes não só a reserva de vagas, que já é uma
grande iniciativa, como também a adaptação dos ônibus
usados no transporte coletivo para que tais pessoas possam
ter maior facilidade de locomoção. Ao mesmo tempo, devemos
garantir-lhes, também, dentro das cidades, a adaptação dos
passeios públicos, facilitando-lhes o trânsito na cidade. As
mesmas adaptações aplicam-se aos prédios públicos.
Felizmente, aqui na Assembléia, existem tais condições.
Temos uma rampa de acesso aos portadores de deficiência.
Acho que essa questão tem que ser tratada com a seriedade

que merece. De nada adianta tratarmos os deficientes com
paternalismo, oferecendo-lhes migalhas. E preciso garantir a
eles o direito de serem tratados de maneira digna.
Gostaria de dizer que votaremos favoravelmente à proposição

em debate. Queria também elogiar e parabenizar o Deputado
José Militão por essa iniciativa. Precisamos aprofundar o
debate aqui nesta Casa a respeito da situação dos portadores
de deficiência. Eles merecem todo nosso respeito e toda
seriedade na discussão de questões como a do projeto em
pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Fuzatto- Sr. Presidente, solicitaria um
esclarecimento da Mesa. Estamos discutindo o Projeto ng
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192/91, do Deputado José Militão. Correto? Aliás, estamos
encaminhando a votação desse projeto, não é isso? Esse
projeto não está em regime de urgência, portanto o prazo
para o encaminhamento de sua votação não é de 5, mas de 10
minutos.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, respondendo à questão
de ordem do Deputado Antônio Fuzatto, tem a esclarecer que
esse mesmo questionamento foi feito pela ilustre Deputada
Maria José Haueisen e que sobre ele já foi apresentado o
respectivo esclarecimento. Trata-se, portanto, de matéria
vencida.
A Deputada Maria José Hauelsen - Sr. Presidente, matéria
importante está para ser discutida, e o Plenário encontra-se
vazio. Solicitaria a V Exa. que encerrasse a reunião.
O Deputado Bernardo Rubinger - Sr. Presidente, solicito

que seja feita a recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado
Bernardo Rubinger. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados, para a recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Por-
tanto, há número para a continuação de nossos trabalhos.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o ilustre
Deputado Adelmo Carneiro Leão.
O Deputado Adelino Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, quero, inicialmente, manifestar
minha estranheza e a minha preocupação diante do
encaminhamento de matéria que, no meu ponto de vista, é
muito precipitada e, inclusive, atropela Deputados que
estiveram reunidos, em Uberlândia, em torno de assunto de
tamanha Importância. Tal matéria propõe a venda de bônus do
Estado de Minas Gerais para se captarem US$200.000.000,00.
Acho que seria mais prudente se projetos dessa natureza
fossem discutidos com profundidade, num tempo
suficientemente adequado, para que todas as dúvidas
existentes sobre eles fossem esclarecidas, e não com a
agilidade com que se fez o encaminhamento dessa matéria.
Hoje, em Uberlândia, tivemos a oportunidade de realizar
audiência pública da Assembléia Legislativa, a qual, na
minha avaliação, teve o melhor resultado entre as cinco que
já realizamos.
Quero congratular-me com os Deputados de Uberlândia,
Geraldo Rezende e Gilmar Machado, pela gentileza e
hospitalidade com que nos acolheram. Tivemos um clima e um
tempo bastante proveitosos, onde os trabalhos realizados
pela Assembléia Legislativa seguramente resultarão em
propostas orçamentárias da maior relevância para a região do
Triângulo.
Aproveito a oportunidade para chamar a atenção da Mesa da
Assembléia, dos Deputados e da Consultoria da Casa, para
que, em função dessas audiências públicas, possamos avançar
e aprimorar o nosso trabalho. Estou convencido de que o
povo mineiro não aceitará que o Orçamento do Estado de Minas
Gerais seja transformado em peça de ornamentação ou em peça
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de ficção. O nosso entendimento é o de que o Orçamento
precisa ser uma peça que estabeleça realmente o plano de
aplicação dos recursos econômicos do Estado. Do modo como
está sendo conduzido - como uma peça de autorização para que
o Governo possa realizar obras já relacionadas - não pode
continuar. São centenas e centenas de propostas
orçamentárias, algumas ridículas, outras impossíveis de ser
realizadas, que transformam o Orçamento do Estado em urna
peça caótica. E preciso que o Orçamento seja uma peça
enxuta, em que se estabeleçam as prioridades de cada região.
Só assim podemos entender que essa peça autorizativa (e que

possa continuar como peça autorizativa), tenha um caráter e
um perfil de planejamento.
Uma das questões mais preocupantes para nós, hoje, é a
falta de planejamento O nosso temor hoje é perceber a
preocupação do Governo do Estado com relação á captação de
recursos sem, contudo, dizer onde vai utilizá-los, inclusive
correndo o grave risco de estar vendendo este Estado, caso
não tenha compromisso com o povo, e de estar vendendo as
empresas mais lucrativas e importantes desta unidade
federada.
Para concluir, quero apelar para a Assembléia Legislativa

para que não permita que projetos dessa natureza sejam
aprovados antes de uma profunda e adequada discussão sobre
os destinos dos recursos de que tratam Caso contrário,
estaremos contribuindo para a decadência deste Estado e
deste Pais.

Questões de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcel los - Sr. Presidente, a ilustre
Deputada Maria José Haueisen pede o encerramento da reunião,
de plano, por não existir "quorum". Tínhamos 40 Deputados.
Muitos já foram embora. Por isso, peço a V. Exa. que proceda
ao encerramento da presente reunião.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, peço
recomposição de "quorum".
o Sr. Presidente - E regimental o pedido. Com  a palavra, o
ilustre Deputado Bené Guedes para proceder à chamada
O Sr. Secretário- (- Faz a chamada-)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 28 Deputados. Não
há quorum" para votação, mas há número regimental para
continuação dos trabalhos.
Discussão, no lQ turno. do Projeto de Lei ng 1.468/93, do

Governador do Estado, que autoriza a realização de operação
de crédito mediante a emissão de Bônus Externo do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências- A Comissão de Justiça
opina pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, há um
requerimento que foi entregue à Secretaria, em que se pede o
adiamento desta discussão. A meu ver, esse requerimento deve
ser apreciado antes desse processo -
0 Sr. Presidente - Respondendo á questão de ordem levantada

pelo nobre Deputado Gilmar Machado, a Presidência esclarece
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que, nos termos do art. 253 do Regimento Interno, a
discussão só poderá ser adiada uma vez e, no máximo, por
cinco dias, salvo quando o projeto estiver em regime de
urgência. Neste caso, Sr. Deputado, não se admite adiamento
de discussão.
O Deputado Gilmar Machado - Estamos solicitando adiamento
exatamente desse projeto, que está em regime de urgência.
Temos conhecimento do Regimento Interno, mas queríamos saber
se é possível discutir - desde que, evidentemente, haja
concordância de todas as pessoas envolvidas - a
possibilidade de um adiamento.
Entendemos que, neste momento, é fundamental que esta Casa
reflita a respeito desse projeto que nos chegou dia 18; hoje
é dia 23; portanto, só tivemos cinco dias para apreciá-lo. A
solicitação que formulo, nesta questão de ordem, é que
tenhamos a possibilidade de ter um tempo adequado para que
esta Casa aborde corretamente os assuntos aqui definidos.
Hoje, esta Casa deu uma grande demonstração, na cidade de
Uberlândia, de que tem compromissos e quer possibilitar
maior participação das pessoas. Ela tem interesse de ser
aberta, democrática, garantindo a participação e os debates.
Gostaríamos de que ela pudesse, também, tratar dos assuntos
pertinentes de forma mais séria, com tempo, como estamos
fazendo nas audiências públicas. Temos tempo para preparar e
para debater com a comunidade. Agora, no que diz respeito a
esse projeto, não temos tido a mesma oportunidade. Ele
requer uma soma vultosa e deveria ter um tratamento mais
sério.
Sr. Presidente, solicitaria maior tranqüilidade para falar,
visto que o Regimento Interno me permite uma questão de
ordem de dez minutos. Gostaria de que o senhor Informasse
isso aos ilustres Deputados, porque parece que alguns não
dominam o Regimento Interno, demonstrando dificuldade no seu
entendimento.
O projeto chegou dia 18. Foi publicado sexta-feira. Tivemos

o fim de semana, a segunda e a terça-feira. Hoje, quando um
número significativo de Deputados se ausenta desta Casa para
cumprir a determinação constitucional de discutir com o povo
o Orçamento do Estado, as comissões se reuniram e fizeram um
processo atropelado. Esta Casa, a própria Presidência
garantiu-me, semana passada, que projetos importantes não
seriam colocados em votação quando da realização de reuniões
regionais. Lamentavelmente, numa semana, a Mesa diz uma
coisa e, na outra, ela se contradiz.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do ilustre
Deputado Gilmar Machado. Com a palavra o nobre Deputado
Antônio Carlos Pereira, que dispõe de 30 minutos para seu
pronunciamento.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, companheiros e companheiras presentes nas
galerias; nossa intervenção Inicial foi para explicitar uma
série de dúvidas com relação a esse projeto. Vamos tentar
agora, uma vez que o tempo é maior, esclarecer um pouco mais
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detalhadamente. Vou trabalhar o projeto na forma como ele se
apresenta.
Logo no art. lQ, 1Q, afirma-se o seguinte:" O produto

decorrente da operação de crédito de que trata este artigo
se destina à aplicação em projetos de saneamento, educação,
segurança, meio ambiente e outros projetos de infra-
estrutura previstos no Plano Plurianual de Investimentos do
Estado". Como havíamos dito na nossa intervenção inicial,
consideradas as dificuldades para obtenção de recursos, não
está em debate a legitimidade do Governo Estadual, para a
obtenção dos recursos onde for viável a sua obtenção. O que
está em pauta, neste momento, é a destinação desses
recursos. Essa é uma questão que está presente todo o tempo,
não só nesse projeto nas também no do financiamento da
Fernão Dias, no Projeto Somma, no Projeto de Qualidade Total
da Educação e em vários outros que estão sendo alardeados
nesse momento, pois, um dia, terão de ser pagos. Esses
recursos podem chegar ao Estado hoje, mas, em algum momento,
terão de ser pagos.
A primeira responsabilidade nossa é definir com muita
clareza onde, como e em que condições esses recursos serão
aplicados. A formulação do projeto, como está, permite que
caibam quaisquer dos enunciados do plano plurianual . E bom
lembrar que esse foi criado recentemente, na Constituição de
1989. Constitui, na verdade, uma declaração de intenções;
nele se arrola tudo o que é possível ao Estado fazer. Diz
que o Estado tentará fazer isso tudo. Não há prioridade
estabelecida, hierarquia ou definição concreta de como se
realizar. Simplesmente define que são importantes
saneamento, estradas, esporte, lazer, cultura e meio
ambiente. Sabemos muito bem que, em um pais e em um Estado
com carências extremadas, tudo acaba sendo prioritário, mas
não é assim que se assinalam as necessidades eventualmente
prementes.
Essa é a primeira limitação óbvia do projeto. Aceitá-lo

assim mesmo significa que não apenas a Bancada do PT como
também esta Assembléia e, principalmente, toda a sociedade
perderão o controle sobre a aplicação desses recursos.
Sabemos muito bem da dificuldade monumental em se
acompanharem, hoje, as contas do Estado. Sabemos dos
sistemáticos atrasos a que são submetidos os balanços reme-
tidos a esta Assembléia. Sabemos dos calhamaços q ue aqui
chegam, os quais qualquer mortal dificilmente compreende.
Como teremos clareza para dizer que esses, notem bem,
US$200.000,000.00 serão efetivamente aplicados em
saneamento? E como saberemos que essa é a maior prioridade
hoje?
Se nós o aceitarmos na forma como veio, do ponto de vista
prático, estaremos passando uma delegação ao Executivo para
aplicar o dinheiro como bem lhe aprouver. Não me parece que
seja essa a nossa tarefa, a nossa responsabilidade e,
principalmente, que seja isso o que a sociedade espera do
Estado hoje. O Deputado Roberto Carvalho já lembrou: este é
o famoso cheque em branco. A Deputada Maria José Haueisen
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ponderava com muita razão, sobre o velho ditado popular, do
qual nunca se cansa, do gato escaldado e da água fria. Há um
escaldamento da sociedade brasileira - recentemente, no
Governo Collor; um pouco antes, no Governo Newton Cardoso.
Tivemos já episódios, no mínimo, questionáveis, como o
próprio Governo Hélio Garcia. Assim, por que raios daríamos,
neste momento, um cheque em branco? Em nome de quê? Em nome
de que credibilidade assinaríamos esse "gaste como lhe
convier e onde achar mais interessante; coloque esses
recursos ali e acolá, segundo os seus interesses"? Essa é
uma situação concreta, que tem de ser enfrentada nesse
projeto. Se temos de sair atrás de recursos legítimos, eles
terão de ser definidos com muita clareza. Este não é um
Estado qualquer. Embora seja o segundo Estado do Brasil
guarda profundas, dramáticas e dolorosas desigualdades. E
um Estado que consegue combinar, mesmo nas regiões
pretensamente mais desenvolvidas, como a Região Metalúrgica
Central, índices de saúde e educação que beiram os relativos
ao vale do Jequitinhonha. Isso ocorre na periferia de nossa
cidade, nas cidades-dormitórios em torno de Belo Horizonte.
O que é prioritário neste momento, quando vamos atrás de
recursos que, insisto, terão de ser prioritários? Não temos,
definitivamente, o direito de comprometer o nosso futuro.
Isso tem de ser dito com multa clareza, e é um dos problemas
desse projeto. Tentamos hoje, na comissão, discutir o perfil
da divida do Estado.
Tentamos, hoje, discutir e esclarecer o que está
comprometido efetivamente para o amanhã. Esforçamo-nos,
apresentamos requerimentos - mas fomos fragorosamente
derrotados -, tentamos assegurar que os responsáveis pelas
finanças públicas viessem aqui e dissessem quanto devemos e
de que maneira devemos pagar o que devemos. Isso foi negado.
Se não sabemos quanto deveremos pagar amanhã ou no próximo
ano ou daqui a dois anos, é temerário assumir mais dívidas.
Se isso vale até para a dona de casa fazer seu orçamento
doméstico, vale multo mais para nós, na situação em que
vivemos atualmente.
Aceitar que essas prioridades não sejam definidas é
loucura. Sei que não é simples definirem-se prioridades;
aliás, o grande desafio da política é exatamente o
definirem-se prioridades. Estabelecer, como o fizemos em
nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nossas
prioridades são dez significa que abdicamos objetivamente da
nossa responsabilidade de definir prioridades. Quando as
definimos, contrariamos interesses; corremos, até mesmo, o
risco de contrariar interesses que nos são muito próximos -
ás vezes, de setores que nos dão sustentação política e,
eventualmente, eleitoral. Mas esse é o preço por se assumir
essa responsabilidade. Caminho diferente desse é não se
definir absolutamente nada aqui.
Mas o Executivo - o Governador, seu secretariado e a
Bancada que lhe dá apoio -, este, sim, define suas
prioridades. E a dúvida que me fica, neste momento, é se
essas prioridades correspondem ás minhas, não ás do meu
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partido, mas, definitiva e concretamente, às prioridades que
essa sociedade demanda, que esse povo demanda, que as
carências fundamentais que vivemos demandam. Essa é uma
questão que tem de ser esclarecida bem objetivamente. Se uma
emenda disser que é saneamento, e pronto, vamos discuti-lo.
Podemos achar que não é saneamento, que é outra coisa, mas
que seja claro. Se, eventualmente, a prioridade é a
construção de estradas - o que, para mim, não é prioridade,
de maneira alguma -, vamos discuti-la. A minha Bancada vai
ser contra, vamos ser derrotados, mas a questão está clara.
A sociedade sabe que os recursos serão empregados para fazer
estradas. Porém, essa formulação, tal como se encontra, não
é aceitável.
Vamos continuar a leitura do projeto: 'A situação da CEMrG:

o bônus interno será emitido com cláusula e convenção ou
- - . em ações da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG'. Havia uma dúvida e ela permanece. Externei-a aqui,
no começo. O nobre Líder da Maioria, Deputado Agostinho
Patrus, ficou indignado com ela. Ora, é uma dúvida. Não me
envergonho, não tenho absolutamente nenhum medo de
explicitar, de deixar claras minhas dúvidas. Não sou per-
feito. Entretanto, depois da indignação do nobre Deputado,
dei-me ao trabalho de consultar um tributarista muito
respeitado em nosso Estado, o Dr. Edgard Amorim. Telefonei-
lhe. Temo tê-lo Incomodado em sua novela, em seu jantar, mas
fiz-lhe a seguinte pergunta: 'E possível converterem-se
ações preferenciais em ações ordinárias?". Sua resposta
pronta foi um 'Sim, desde que a assembléia de acionistas
concorde, e desde que - esta é uma condição muito difícil -
os portadores de ações preferenciais também o façam,
justamente porque têm a preferência, pois, na hipótese da
liquidação de una empresa, o portador da ação preferencial,
que é o primeiro a receber, também concorde". Sei que é um
processo difícil e complexo. A razão da minha dúvida, ainda
que não acompanhe amiúde o mercado de ações, é que nunca
tive informações de que isso tenha ocorrido. Se é uma
dúvida, uma possibilidade, ainda que no campo teórico, se,
eventualmente, não tivermos condições - e é um risco que
estou correndo aqui - de apresentar nenhum caso concreto, de
ações preferenciais transformadas em ações ordinárias e, por
ai, permitir-se o controle de uma empresa, ainda que numa
possibilidade teórica, temos de mexer nesse projeto, temos
de colocar uma cláusula, por mais óbvia que seja, por mais
ululante - como dizia o velho Nélson Rodrigues -, a qual
diga o seguinte: 'Não será possível a transformação de ações
preferenciais em ordinárias". Se ela é óbvia, se é ululante,
se é redundante, se é ociosa, se é desnecessária, isso não
vem ao caso. Vamos precaver-nos. Não sou mineiro de
nascimento, mas acredito no ditado que diz: "Cautela e caldo
de galinha não fazem mal a ninguém".
Então, que se afirme, aqui, que não é possível a
transformação de ações preferenciais em ordinárias. Não se
trata somente de ficar com um pé atrás, trata-se mais
daquele velho escaldamento a que se referiu a companheira
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Maria José Haueisen durante os debates da comissão, hoje á
tarde.
Como já vimos tanta coisa escandalosa e escabrosa neste
Pais e não sabemos que raio de governo virá pela frente,
devemos colocar ali um artiguinho, uma emendinha, de autoria
do Governo ou da sua Liderança, pois não estamos disputando
autoria de nada aqui. Queremos, apenas, preservar.
Continuando: prazo máximo de sete anos. O único problema
quanto a isso é o perfil da nossa divida. A legislação
federal, por meio de uma resolução do Senado, estabelece que
o limite que os Estados têm para estender os seus recursos
de receita, com pagamento de dívida, é de 15%. Ocorre que,
como várias decisões da legislação, neste Pais, a resolução
do Senado funciona como uma peneira, cujos vazamentos
permitem que os Estados driblem a lei e gastem mais do que
isso com as dívidas.
Como o nosso acesso junto ao Governo Itamar Franco é menor
do que o das Lideranças governistas que estão aqui, as
referidas Lideranças podem obter a confirmação - e nos
esclarecer, caso estejamos equivocados - da disposição do
Governo Itamar Franco em adotar uma medida - que evite tais
vazamentos, ou seja, que garanta, efetivamente, que só será
gasta a parcela referente a 15% da receita para pagamento de
dividas.
Se não tivermos, de fato, clareza sobre o perfil da dívida

do Estado, há uma possibilidade, dentro do campo da dúvida,
de que se incorporando mais esse empréstimo, mais o
empréstimo da Fernão Dias, aos outros já existentes,
estaremos comprometendo os próximos governos. Ficaremos,
então, de mãos atadas, pois tudo ficou comprometido, lá
atrás. Assim sendo, queremos esclarecimentos a esse res-
peito, isto é, se os sete anos são compatíveis ou não com
isso. A legislação de bônus, internacional, estabelece que
são títulos para mais de dez anos. O apelido para sete anos
é outro. Vamos, então, discutir: será que esse prazo é o
melhor e o mais adequado? Todos já aprendemos que o mercado,
assim como a lei da gravidade, não opera por decreto, ele
existe, é real. Os bônus propostos aqui serão disputados no
mercado europeu. Entretanto, isso tem que ser
compatibilizado com a situação de Minas , com a nossa
possibilidade daqui para a frente. Não nos parece que seja
uma grande dificuldade o Secretário da Fazenda nos
esclarecer a esse respeito.
O inciso III diz que o juro máximo é de 12% ao ano.
Gostaria que os economistas me informassem melhor. Existem
duas taxas: a taxa mínima, que deve girar em torno de 6% ao
ano, e a famosa taxa de risco. Se o emitente do bônus tem
mais credibilidade, a taxa de risco cai. Se a credibilidade
é um pouco balançada, a taxa de risco sobe. Essa taxa de
risco foi até responsável por aumentar muito a nossa dívida
externa. Os governos militares endividados resolveram fazer
isso, aquilo e aquilo outro. Depois, verificaram que a coisa
não era muito séria e que os critérios não eram
conscienciosos, e a nossa divida foi lá para cima.



264

A mensagem do Governo é um auto-elogio de fazer rumor e diz
o seguinte: "Finalmente deve ser considerado que a operação
de emissão de bônus externo pelo Governo do Estado será
pioneira entre os demais Estados brasileiros e atentará para
o aspecto do mercado extremamente especializado e técnico,
além da excelente administração financeira estadual, uma vez
que, para registro e oferta pública de bônus no mercado
externo, o Estado e a CEMIG deverão passar por rigoroso
processo de avaliação". 0 Governo se auto-elogia dizendo-se
em excelente condição financeira. Sabemos que a CEMIG é uma
empresa sólida. Por que essa taxa de juros de 12%? O Governo
vai muito bem, a CEMIG vai muito bem, tudo é muito bem
administrado, tudo é muito sólido. por que esses 12%?
Aqui está uma matéria do jornal do dia 17 de junho sobre o
Banco Bandeirantes: "Banco Bandeirantes repassa
US$40.000.000,00'. Esse Banco é privado, sem a solidez da
CEMIG, sem o brilho da administração estadual, e tem uma
taxa de 2,25%. Essas coisas têm de ser esclarecidas, Por que
o Banco Bandeirantes consegue uma taxa de 2.25%, e, para o
Estado - com a administração que tem, e a CEMrG sólida como
é - não se consegue uma taxa semelhante â daquele Banco? E
verdade que o Deputado Relator da Comissão de Justiça disse
que no projeto consta 'até 12%'. Se e' até', vai de 1 a 12.
o meu raciocínio vai lá embaixo em termos de administração.
o "até'incorpora o menos, incorpora o mais. O problema do
'ateé" é esse. Aliás, um dos problemas desse projeto é o seu
caráter genérico. E o 'outro', o 'até', o 'poderá fazer', o
"se necessário", enfim, o condicional, isso é um problema.
Vamos ter de trabalhar em torno disso. Por isso estou
reivindicando. Sei que o Governo tem pressa. Argumentou-se
que, se não votarmos esse projeto até a semana que vem, ele
ficará comprometido. Queremos garantir recursos com
destinação clara e com a melhor taxa do mercado. Votaremos
esse projeto. Se necessário, passaremos aqui o sábado e o
domingo. Mas tragam-me alguém que entenda. Eu não entendo.
Traga-me um especialista do Banco Central, para que ele
conte para nós como são as taxas. O Banco Central tem
condição de informar Isso. Eles trabalham com isso
cotidianamente. Chamem o pessoal do Banco Bandeirantes para
que eles expliquem para nós como conseguem uma taxa de
2.25%. Assim, ganharemos todos.
Há a questão do deságio. Vamos colocar bônus, títulos,

valores de US$200.000,000,00, Chegamos no mercado europeu e
dizemos: eis-nos aqui. Olhem nossos títulos. A dúvida que
fica é a seguinte:
depois de sete anos, o comprador vai receber
US$200.000.000,00 ou vai receber esse valor com a defasagem
do tempo? Como funciona esse mecanismo de deságio? Eu tentei
compreender isso. Se não sabemos como isso funciona, haverá
problemas. Os títulos da nossa divida externa têm um grande
deságio no mercado. Então vamos entender isso. Quero
garantir o esclarecimento das dúvidas.
Continuando a questão das taxas, vou ler um texto que
sintetiza a resolução do Banco Central. (- Lê.) A Liderança
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do Governo diz que a taxa é maior. Se me demonstram que não
se consegue colocar títulos no mercado a uma taxa inferior a
3,5%, não vou fazer isso.
Quero tratar, agora, de algumas questões gerais. Em
primeiro lugar, há uma concepção, é disputa. Tivemos um
Presidente nesse Pais, o Sr. Washington Luis, que dizia:
"Governar é abrir estradas". Ele construiu escolas tendo
como perspectiva o fato de que só se governa quando se
realizam obras. Essa é uma concepção que, infelizmente,
prevaleceu neste Pais até hoje. Cada governante tem que
deixar a sua marca através da construção de viadutos,
pontes, praças, etc. Não concordamos com isso. Na nossa
compreensão, governar não é fazer obras, ainda que algumas
sejam absolutamente necessárias. Mas é preciso estabelecer
prioridades. A situação brasileira hoje é gravíssima, e a
sensação que dá é que nós, dentro destas quatro paredes,
vivemos numa ilha da fantasia, como se o Brasil não nos
atingisse.
Mas o Brasil e o Estado de Minas Gerais não demandam obras,
ainda que elas sejam necessárias. Vamos dar atenção a
questões simples, como os tais serviços essenciais: saúde e
educação. Precisamos construir mais escolas ou precisamos
garantir que as que existem funcionem? Essa é uma dúvida.
Achamos que a prioridade é garantir que as que existem
funcionem. O principal é que elas funcionem, sob pena de
irmos pelo caminho inverso e inviabilizá-las.
A Questão da saúde: os nossos postos não têm esparadrapo
nem os remédios elementares. O nosso desafio é construir
outros postos ou dar condições de funcionamento aos que
existem? Há outras dúvidas, num Estado carente como o nosso.
Há coisas que não custam nada, como a democracia.
Democratizar é uma das coisas mais baratas, ainda que O
preço a ser pago pelas gerações futuras seja extremamente
alto.
Não custa nada tirar o Estado do controle de alguns setores
privados. Mas custa um esforço político monumental.
Entretanto, isso não é compatível com a construção de obras,
porque, na hora em que se constroem estradinhas, hospitais,
etc. , as empreiteiras adoram e batem palmas.
O Raul Messias acredita que um dia, daqui a um século, o
povo vai ler o "Minas Gerais" e ficar sabendo das coisas que
falamos aqui, do que aconteceu aqui dentro. Se os senhores
acompanharem, vão observar que tem saído edital de
construção de estradas quase todos os dias. E óbvio que a
comunidade reivindica, e isso é legitimo, mas será que isso
interessa mesmo? Será que não interessa mais à empreiteira
que irá construir a estrada? Não me venham dizer que não é
assim, principalmente depois do Sr. CoIlor de Mello, depois
de termos assistido à campanha dele e depois do que
soubemos - que, em São Paulo, as empreiteiras se reuniam em
sua associação formal e diziam: "Como é que a gente vai
dividir tudo isso, moçada?" Assim, faziam um bingo aqui, uma
partilha acolá, um finge que disputa, mas não disputa, um
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garante o seu preço numa obra, outro garante em outra, e
tudo funciona assim.
Então, observando a lógica de que governar é fazer obras,

constatamos que essa lógica é para permanecer tudo como
está.
Concluindo, Sr. Presidente, insistimos em que nos

esclareçam a respeito de taxas, deságio, corretoras, etc. Em
segundo lugar, é necessária uma emenda muito clara e que não
permita que as ações preferenciais da CEMIG sejam
transformadas em ações ordinárias. Por último, é preciso
definir claramente onde esses recursos serão aplicados. Se
fizermos isso, ganharemos todos: o Governo, por seu
comportamento; a CEMIG, pela defesa de seus interesses; e a
Assembléia, que se afirma.
O fundamental é que não vamos fazer como disse Lampedusa,
em seu livro "O Leopardo", através do seu personagem
Tancredi vamos mudar as coisas para que elas permaneçam
exatamente como estão. Nós vamos mudar, para mudar de fato.

Questão de Ordem
O Deputado Marcos Relênio - Vamos fazer, então, uma questão
de ordem, já que está praticamente cassada a palavra, para
aparte.
Entendemos que o assunto abordado pelo Deputado António
Carlos Pereira é de grande importância e mereceria que os
outros Deputados estivessem presentes no Plenário. Como isso
não acontece, solicito, de plano, o encerramento da reunião.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do ilustre
Deputado Marcos Helênio, Tendo em vista a importância da
matéria constante na pauta, esta Presidência vai determinar
ao Sr. Secretário que proceda â chamada dos Deputados. A
Presidência convoca o ilustre Deputado Célio de Oliveira
para proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente (Deputado Jose Ferraz) - Responderam à
chamada 33 Deputados. Há número para a continuação dos
trabalhos.

 Questão de Ordem
O Deputado Roberto Carvalho - Essa Presidência, sabiamente,

disse na resposta à questão de ordem relativa à suspensão da
reunião por ausência de "quorum" que iria fazer recontagem,
dada a importância da matéria. Considerando-se a importância
da matéria, vê-se que o "quorum" em Plenário não é
suficiente para a sua discussão. Por isso, solicito de V.
Exa. o encerramento desta reunião.
O Sr. Presidente - O Deputado acabou de testemunhar a

chamada para verificação de "quorum", na qual se constatou a
presença exigida regimentalmente. Com a palavra, a Deputada
Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados que estão no cafezinho ou nos corredores, senhores
presentes nas galerias, infelizmente, estamos vendo que
pouquíssimos Deputados consideram que o assunto que se
discute nesta noite é importante. Prova disso é que eles não
permanecem no Plenário; apenas vêm aqui para responder à
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chamada e garantir o "quorum". É por isso que se diz que
esta Assembléia Legislativa tem vivido nos últimos tempos os
seus piores e mais graves momentos. Depois do projeto do
Governo que prejudicou imensamente o funcionalismo público,
os Deputados que foram atacados nas suas bases, que foram
hostilizados por aqueles que neles votaram, que se sentiram,
então, prejudicados, que se sentiram verdadeiramente acuados
voltaram a esta Casa e a este Plenário com a firme
disposição de liquidar toda proposta do Partido dos
Trabalhadores. Dizem nossos colegas governistas que o PT é
culpado por toda manifestação da sociedade civil - diga-se
de passagem, da sociedade civil organizada. No entanto, nada
há de mais democrático que a organização da sociedade. Os
Deputados governistas, quando cobrados, sentiram-se
prejudicados, jogando em cima do PT a responsabilidade por
tudo que aconteceu e continua acontecendo com eles.
O Deputado Antônio Fuzatto apresentou um projeto que
satisfaz esta Casa. Foi aprovado no 1Q turno, elogiado pelo
Boletim da Assembléia e derrotado no 2Q turno, porque era
preciso derrotar os projetos do Partido dos Trabalhadores.
Posteriormente, ouvi um Deputado desta Casa fazer referência
ao projeto do nosso companheiro Deputado Adelmo Carneiro
Leão que prevê 1,5% do orçamento para a Universidade do
Estado de Minas Gerais, e esse Deputado dizia taxativamente:
"Temos que derrotar, porque é projeto do PT". E ai fica a
grande dúvida. Quem sai prejudicado com isso somos nós,
Deputados do PT, ou o povo, a sociedade do Estado de Minas
Gerais?
Agora chega a esta Casa o Projeto de Lei ng 1.468/93, do

Governador do Estado, para ser votado em regime de urgência
urgentíssima. No dia 18, data da publicação do projeto, os
Deputados estavam na audiência pública de Divinópolis. Era
preciso que se passasse um trator em cima do Partido dos
Trabalhadores, para que o projeto fosse aprovado, mas,
sobretudo, quem sal "tratorado" é o povo do Estado de Minas
Gerais.
Queremos deixar bem claro que sabemos que, regimentalmente,
um projeto em regime de urgência pode ser votado em até 48
dias, e não, em 48 horas. Para mim, é um projeto confuso.
Hoje, mesmo, já falei da minha ignorância nessa questão
econômica. Quando queremos esclarecimento, não é para fazer
hora, é porque precisamos saber o que está acontecendo. O
art. 1Q do projeto, em seu f lg, dispõe que o produto da
operação seja aplicado em educação, saneamento, saúde,
segurança e meio ambiente e em outros projetos de infra-
estrutura. Ninguém define nada, ninguém sabe coisa alguma. O
Governo falou e não disse nada. Quando questionamos, muitos
acham que estamos querendo embolar o meio de campo. Mas ouvi
Deputado desta Casa questionar a pressa na tramitação desse
projeto, achando absurdo esse regime de 48 horas. No
entanto, estavam dispostos a acatar, porque o projeto veio
do Governo. Se isso ocorrer, estaremos regredindo no tempo,
na história e em toda a luta que a humanidade já enfrentou
para construir o mínimo de democracia. Estaremos voltando,
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pelo menos, ao tempo do rei Sol. Luiz xrv, em que ele dizia:
"É legal porque eu quero. O Estado sou eu. Onde fica a
célebre divisão em três Poderes? Onde fica a nossa
Independência de parlamentares diante dessa subserviência,
dessa submissão ás ordens que vêm do Palácio do Governo? Se
ficarmos nessa subserviência, poderemos rasgar as
Constituições Federal e Estadual, para ficar sob o comando e
a batuta de uma única pessoa, ou seja de quem estiver á
frente do Poder Executivo. Não entendemos, também, o volume
de ações da CEMIG colocadas no mercado. A nossa assessoria
coletiva já nos informou alguma coisa sobre isso, dizendo o
seguinte: são US$200.000.000,00, que equivalem a 51% de
ações preferenciais. O Estado possui 43% dessas ações
preferenciais, e 84,3% são ações ordinárias. Os
1.15$200.000.000,00 representam 20% do capital da empresa, que
o Estado quer privatizar.
Se fosse um projeto de privatização, caberia aos nossos

colegas Deputados concordar, como o Deputado Edward Abreu,
ou não. Cada um tem sua maneira de pensar, bem como sua
ideologia. Mas que esses Deputados que concordam com a
privatização nos ajudem a esclarecer como ela será feita e
como esse dinheiro será aplicado, porque, quando a USIMINAS
foi privatizada, falou-se, também, que o dinheiro seria para
a educação, e a educação em nosso Estado vai de mal a pior.
Os Deputados governistas recusam taxativamente o debate, a

discussão. Parece que têm medo de que as coisas clareiem um
pouquinho mais. Parece que têm medo de enxergar a sua
própria consciência, preferindo, assim, votar no escuro.
Preferem votar, ainda que não entendam bem. E, depois, nós,
do Partido dos Trabalhadores, bem como o Deputado Raul
Messias, que também é da oposição e já se pronunciou contra
esse projeto, somos tachados de radicais. Acusam-nos de
tumultuar, de nos considerarmos donos da verdade.
Já falamos humildemente da nossa ignorância. Que eles,
Deputados governistas, que já entenderam o projeto e que
estão prontos a votá-lo, passem para nós - ignorantes, que
não o entendemos ainda -, a sua experiência e o que
aprenderam com o Governador e com a sua assessoria, que deve
ter-lhes explicado tudo o que se deseja com esse projeto.
Nós, do Partido dos Trabalhadores, da Oposição, somos con-
siderados presunçosos. Ora, não somos "vasos cheios".
Presunçoso ê quem se fecha na sua sabedoria, quem despreza
os outros e não quer passar o que sabe para os outros.
Estamos convidando os Deputados governistas a passarem para
nós, relativamente a esse projeto, sua sabedoria, já que
estão tão prontos e entendidos para o processo de votação.
Quero lembrar mais: à época do "impeachment" do Presidente
Collor de Mello, vários Deputados desta Assembléia se
posicionaram pelo Impedimento, louvaram a sociedade civil
organizada, participaram de passeatas e de comicios,
aplaudiram a iniciativa popular que fiscalizava, acompanhava
e pressionava o Congresso. Sabemos que foi sob pressão q ue o
Congresso definiu o impedimento de Collor. Sabemos que
Deputados ofereceram-lhe um jantar na antevéspera do
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"impeachment°, e, no dia da votação, por saberem que
estavam sendo fiscalizados pelo Pais inteiro, por meio da
televisão, votaram a favor do impedimento. O Interessante,
para mim, é que aqueles Deputados que louvaram a organização
popular, a fiscalização, a democracia participativa gritam
hoje que não votam sob pressão. Acham um desaforo que o
funcionalismo tenha vindo a esta Casa acompanhar a votação
de cada um de nós. Acham um desaforo que o pessoal da CEMIG
também venha. Não aceitam pressão, e eu pergunto: que
pressão nossos nobres colegas não aceitam: não aceitam a
pressão popular, não aceitam a pressão de seus eleitores?
Aceitam, então, a pressão de quem: a do Governador? Estão
votando como? Acho justíssimo que aqueles que votaram em nós
nos pressionem. Estamos representando este povo. Quando
subimos no palanque, nosso discurso não foi, tenho certeza,
de que estaríamos sempre ao lado do Governador eleito. Todos
subimos no palanque para dizer que estaríamos sempre ao
lado do povo, defendendo seus Interesses. Que incoerência é
essa, agora? Que confusão é essa, que fica na cabeça de cada
um? Defender o povo não é distribuir cadeiras de rodas,
cestas básicas, dentaduras, receitas e remédios. Defender o
povo é lutar pelas grandes causas, sem se esquecerem as
causas pequenas, já que elas ajudam a formar o macro.
Defender o povo é aceitar sua opinião, é estar em
consonância com o que os nossos eleitores desejam, com
aquilo que eles pedem.
A miséria de 32 milhões de brasileiros não permite que
sejamos omissos em nossas obrigações. O vale do
Jequitinhonha, região por onde ando, é considerada a Etiópia
mineira. Teôfilo Otõni foi tida, segundo uma pesquisa do
Instituto Getúlio Vargas, como a cidade que tem o maior
número de famílias indigentes, seguida de Governador
Valadares. O pessoal que vem do Nordeste pára no meio do
caminho, naquela região, porque já não agüenta a viagem e,
assim, engrossa as favelas locais.
Para finalizar, gostaríamos apenas de dizer que lamentamos
ter de gastar nosso tempo para convencer os Deputados não a
votarem de acordo com o PT ou a seu reboque, mas a
explicarem para nós esse projeto do Governo. Lamentamos,
ainda, a ira de nossos colegas quando viram os cartazes que
diziam "traidores do povo", os quais derramaram tanta
adrenalina no próprio sangue. Lamentamos, muito mais e
sobretudo, a situação desconfortável das famílias dos
senhores nossos colegas Deputados, tendo de enfrentar, na
sua cidade, os seus retratos pendurados em postes, com o
nome de "traidores". Desejamos que isso não aconteça nunca
mais com os senhores. Era o que tinha a dizer.

Questões de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Já que a Deputada, que
tanto brilha nesta Casa, não quis dar um aparte ao Deputado
que, sempre que ocupa a tribuna, lhe concede apartes,
gostaria de informar a V. Exa. , Sr. Presidente, que, na
verdade, estamos procurando, durante todo o tempo, discutir
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esse projeto Temos o maior respeito e admiração pela CEMIG,
empresa com a qual temos a melhor convivência.
Assim sendo, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, em nome
do Governo, estamos estudando o projeto e vamos acatar a
emenda do ilustre Deputado Raul Messias, do PSB, que tem o
seguinte teor: "E vedada a transformação dessas ações
preferenciais em ações ordinárias". Dessa forma, os
funcionários da CEMIG poderão ficar tranqüilos, pois essas
ações preferenciais não poderão ser transformadas em
ord i nár ias -
Gostaríamos de dizer mais: amanhã, às 9 horas, com a
presença de alguns Secretários do Governo do Estado, de
Lideranças da Oposição e da Situação nesta Assembléia,
discutiremos todas as 11 emendas que foram apresentadas.
Entretanto, garantimos a aprovação da emenda do Deputado
Raul Messias, que tranqüiliza os funcionários da CEMIG. E
essa a nossa posição, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Antônio Carlos Pereira. Esta Presidência solicita da ilustre
galeria compreensão para que o orador possa usar o
microfone.
o Deputado Antônio Carlos Pereira - Isto é o parlamento,
embora, lamentavelmente, multas vezes não se comporte como
tal. As pessoas estão aqui com delegação para, entre outras
coisas, trabalhar contradições e conflitos, que, insisto,
muitas vezes não funcionam assim.
A fala do Deputado que me antecedeu, o Deputado Ronaldo
Vasconcellos, apresenta a seguinte perspectiva: houve a
abertura, por parte da Bancada do Governo, em duas etapas.
Primeiro, acatando-se a emenda do Deputado Raul Messias.
Pelo menos, um fantasma está afastado. Segundo, dispondo-se
a amanhã, na parte da manhã, com a participação de
representantes do Executivo, com a participação da Bancada
da Maioria, da Bancada da Minoria e de representantes de
sindicatos, discutir todos os outros pontos.
Em função disso, a nossa Bancada concordou em suspender,
hoje, o processo de obstrução. Mesmo porque tivemos a
intervenção de dois Deputados da nossa bancada e como ainda
teríamos a intervenção de mais dois companheiros a previsão
era de que fossemos até a meia-noite Entretanto, o
resultado seria o mesmo. No máximo, os companheiros ficariam
inebriados com os nossos oradores.
A nossa Bancada concordou em que amanhã, às 9 horas.
repassássemos o projeto em conjunto. A partir dai, se houver
acordo, ganham todos. Se não houver acordo, a bola continua
a rolar em campo Muito obrigado.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nq 1.468193
EMENDA NQ 1

Acrescente-se ao art. 3Q o seguinte parágrafo único:
"Art. 3 - . . .
Parágrafo único - E vedada a transformação destas ações

preferenciais em ações ordinárias.
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1993.
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Raul Messias
EMENDA NQ 2

Suprima-se o inciso IV do art. 2.
Sala das Reuniões. 23 de junho de 1993-
Raul Messias
Justificação: O inciso IV autoriza o deságlo sobre o valor
de face. E absurdo que a própria Assembléia autorize o
Estado a vender a qualquer preço o patrimônio público.

EMENDA No 3
Dê-se a seguinte redação ao lQ do art. lQ:
"Art. lQ - . . .....................
6 l Q - O produto decorrente da operação de crédito de que
trata este artigo destina-se à aplicação em projetos de
saneamento, educação, segurança e meio ambiente.".
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1993.
Raul Messias

EMENDA No 4
Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art. 2Q:
'Art. 2 - .. .............................................
III - juros: máximo de 10% (dez por cento) a.a.
(coupon").
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1993.
Roberto Carvalho
Justificação: Juros de 12% em titulos lastreados por ações
da CEMIG são elevados em relação à realidade da taxa de
juros praticada no mercado internacional. Exemplo disso é o
lançamento realizado, na semana passada, de eurobônus, no
total de IJS$40.000.000,00, pelo Banco Bandeirantes, com
juros e retorno de 10,25% para o investidor.

EMENDA NQ 5
Acrescente-se onde convier:
"Art ....- O preço da conversão ou da opção de compra será

fixado através de um prêmio acima do preço de mercado das
ações cotadas à vista em bolsa de valores.".
Sala das Reuniões. 23 de junho de 1993.
Antônio Carlos Pereira.

EMENDA NO 6
Dê-se a seguinte redação ao inciso V do art. 2Q:
"Art. 2 - . . .............................................
V - comissão de colocação: máximo de 1.25% (um virgula
vinte e cinco por cento) sobre o valor de comissão.".
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1993-
Marcos Helênio

EMENDA NQ 7
Suprima-se o art. 8Q.
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1993-
Antônio Fuzatto
Justificação: O art. SQ revoga as Leis flQ5 10.471 e 10.640,

que foram aprovadas por esta Casa para capitalização do
O DM0.

EMENDA NQ 8
Suprima-se o art. 3.
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1993.
Adelmo Carneiro Leão
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Justificação: O art. 3Q do projeto em questão autoriza a
alienação de ações preferenciais da CEMIO até o limite da
operação de crédito prevista nesta lei. Isso significa que
estamos autorizando a alienação de 20% do capital social da
principal estatal mineira, obtendo como retorno, no máximo,
o correspondente a 5% do seu patrimônio liquido. No máximo,
pois o deságio que esta lei autoriza, sem limite, pode
reduzir drasticamente este percentual

EMENDA No 9
Suprima-se o 2Q do art.
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1993.
Gilmar Machado
Justificação: O § 2Q do art. 1Q da proposição aludida

autoriza a conversão dos bônus em ações da CEMIG. Vamos
deixar a CEMIG fora dessa negociata.

EMENDA No 10
Suprima-se o inciso VII do art. 2.
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1993.
Maria José Haueisen
Justificação: O inciso VII objeto desta emenda caracteriza
o Bônus Externo como conversível em ações da CEMIG,
comprometendo, portanto, 20% do capital social, cujo valor
corresponde a apenas 5% do seu patrimônio liquido.

EMENDA Ng 11
Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do art. 2Q:
"Art. 2Q - ...............................................

deságio em até 10% (dez por cento) desse valor.".
IV - comercialização pelo valor de face, permitido o

Sala das Reuniões, 23 de junho de 1993.
Ivo José

EMENDA No 12
Dê-se a seguinte redação ao E 1 Q do art. IQ:
"Art. l Q - ...............................................

l Q - O produto decorrente da operação de crédito de que
trata este artigo destina-se a aplicação em projetos de
saneamento, educação, saúde, habitação e meio ambiente,
submetidos a aprovação legislativa»".
Sala das Reuniões. 23 de junho de 1993-
Roberto Carvalho
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No correr da
discussão, foram apresentadas ao projeto emendas que
receberam, respectivamente, os nQs de 1 a 12. Em face do que
dispõe o 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a Mesa vai
devolver o projeto e as emendas á Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para que sobre elas emita
parecer.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo "quorum" para votação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 24, ás 14 horas, com a ordem do dia
a ser publicada, e para a extraordinária, também de amanhã,
às 20h30min, nos termos do edital de convocação. Fica
desconvocada a extraordinária prevista para amanhã, às
91h30min. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 629 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia sete de julho de mil novecentos e
noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Roberto Amara], Péricles Ferreira e Ibrahim Jacob (este
substituindo ao Deputado José Braga, por indicação da
Liderança do PDT), membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Roberto Amaral
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ibrahim Ja-
cob que proceda à leitura da ata anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente distribui ao Deputado Ibrahim Jacob o Projeto de
Lei Complementar ng 25/93 e os Projetos de Lei ngs 641/91 e
826/92; e. ao Deputado Péricles Ferreira. os Projetos de Lei
ngs 1.371, 1.397 e 1.420/93. Em seguida, passa-se à 2è parte
da reunião, quando são discutidas e votadas as proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado !brahim Jacob profere seus pareceres concluindo
pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 641/91 e 826/92 e do
Projeto de Lei Complementar no 25/93, os quais, submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, ficam aprovados.
Em seguida, o Deputado Péricles Ferreira apresenta seus
pareceres concluindo pela aprovação dos Projetos de Lei ngs
1.371, 1.397 e 1.420/93, os quais, submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, ficam aprovados. Nesse
momento, a Presidência suspende a reunião por tempo
indeterminado. As 19 horas, presentes os Deputados Dilzon
Melo, Mauri Torres e Wanderley Ávila. substituindo,
respectivamente, os Deputados Roberto Amaral, Geraldo
Santanna e Péricles Ferreira, por indicação das Lideranças
do PT8, PMDB e P508, o Deputado Dilzon Melo assume a
Presidência e reabre os trabalhos. Em seguida, distribui ao
Deputado Mauri Torres os Projetos de Lei ngs 1.177/92,
1.400, 1.419, 1.452, 1.472 e 1.473/93 e, ao Deputado
Wanderley Ávila, o Projeto de Lei Complementar nQ 23/92 e o
Projeto de Lei ng 1.186/92. D Presidente passa a palavra ao
Deputado Mauri Torres que apresenta seus pareceres
concluindo pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.177/92.
1.400, 1.419, 1.452, 1.472 e 1.473/93, os quais, submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, ficam aprovados.
Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila profere seus
pareceres concluindo pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar ng 23/92 e do Projeto de Lei ng 1.186/92, os
quais, submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, ficam aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata, convoca-os para a próxima reunião e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de julho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira - Ibrahim

Jacob.
ATA DA 5? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO_E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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Às dez horas e quarenta minutos do dia seis de julho de mil
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os
Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende,
Antônio Pinheiro, Maria José Hauelsen e Célio de Oliveira,
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Antônio
Fuzatto, José Renato, Emano Batista e Clêuber Carneiro
(substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de Ad-
ministração Pública; e Célio de Oliveira. Baldonedo
Napoleão, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Paulo
Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB) e José
Renato, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara aberta a reunião 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 esclarece que a
reunião se destina a apreciar os pareceres das comissões
acima mencionadas sobre o Projeto de Lei nQ 1.509/93, do
Deputado Homero Duarte, no lg turno, que fixa os critérios
populacionais para criação, fusão e desmembramento dos
serviços notariais e de registro. A Presidência suspende a
reunião por 10 minutos. Vencido o prazo, às lOhSOmin é
reaberta a reunião, com a presença dos seguintes Deputados:
Antônio Júlio, Maria José Haueisen, Célio de Oliveira,
Anderson Adauto e Elisa Alves, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Adelmo Carneiro Leão (substituindo o
Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da Liderança do PT),
José Renato, Dilzon Melo e Ronaldo Vasconcelos, membros da
Comissão de Administração Pública; e Célio de Oliveira,
Péricles Ferreira, Adelmo Carneiro Leão (substituindo este
ao Deputado Raul Messias, por indicação da Liderança do PT)
e José Renato, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. O Presidente, Deputado Célio de
Oliveira, suspende a reunião por mais 30 minutos. As
11h20min, Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, reabre os
trabalhos e, na ausência do Deputado Sebastião Costa. Re-
lator da matéria pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, redistribui o projeto ao Deputado Célio de
Oliveira. Atendendo a questão de ordem levantada pelo
Deputado Dilzon Melo, o Presidente indaga dos Relatores se
estes se consideram impedidos ou suspeitos para relatar a
matéria, tendo em vista o disposto no parágrafo único do
art. 44 do Regimento Interno. Os Relatores designados,
Deputados Anderson Adauto, José Renato e Célio de Oliveira,
pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
respectivamente, informam que não se consideram suspeitos
para atuarem como Relatores da matéria. Dando
prosseguimento, a Presidência concede a palavra ao Deputado
Anderson Adauto, Relator pela Comissão de Constituição e
Justiça, o qual solicita a distribuição de avulso de seu
parecer. O Presidente defere o pedido e indaga dos outros
Relatores se estão em condições de emitir parecer. 0
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Deputado José Renato, Relator pela Comissão de Administração
Pública, solicita o prazo de 24 horas para emitir seu
parecer. O Presidente defere o pedido. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença de todos,
convoca-os para a próxima reunião conjunta destas comissões,
dia 7 de julho, às llhsomin, com a finalidade de continuar a
discussão e a votação dos pareceres sobre o Projeto de Lei
ng 1.509/93, determina a lavratura da ata e encerra a
reunião.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993-
Bonifácio Mourão, Presidente - Célio de Oliveira -. José
Renato - Baldonedo Napoleão - Gilmar Machado - Alvaro
Antônio - Maria José Haueisen - Ronaldo Vasconcellos -
Antônio Júlio - Roberto Amaral.
ATA DA 33g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As doze horas e trinta minutos do dia sete de julho de mil
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os
Deputados Bonifácio Mourão, Gilmar Machado (substituindo
este ao Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da Bancada
do PT), Dilzon Meio, Alvaro Antônio e Ronaldo Vasconcel los,
membros da comissão supramencionada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, 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. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do
Relator sobre a Emenda ng 3, apresentada em Plenário ao
Projeto de Lei ng 1.398/93, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre a reorganização da Administração de
Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -, estabelece
níveis de vencimentos e dá outras providências. Na ausência
do Relator, Deputado José Renato, o Presidente redistribui a
matéria ao Deputado Ronaldo Vasconcellos e indaga dele se
está em condições de emitir seu parecer. Este oferece
parecer que conclui pela rejeição da Emenda ng 3. Colocado
em discussão e em votação, é aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de
todos, convoca-os para a próxima reunião extraordinária,
hoje, dia 7 do corrente, às 16 horas, conforme edital já
publicado, determina a lavratura da ata e encerra a reunião.
Sala das Comissões. 8 de julho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Célio de Oliveira - José

Renato - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.192192

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o Projeto de Lei n
1.192/92 visa a alterar a Lei no 5.830. de 6/12/71, a qual
modifica a redação do art. lg da Lei no 3.373, de 12/5/65,
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que estabelece normas para a declaração de utilidade pública
de sociedades.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 17/12/92. foi a

matéria encaminhada a esta comissão para, nos termos do art.
195, c/c O art. 103, V, "a', do Regimento Interno, receber
parecer.

Fundamentação
A proposição em apreço visa ao aperfeiçoamento da Lei ng
5.830, de 6/12/71, propondo-lhe duas providências. Na
primeira, propõe o condicionamento da declaração judicial
relativa aos requisitos enumerados nos incisos II, III e IV
do art. lg do mencionado diploma legal a um parecer
favorável do Ministério Público. Na segunda, a aferição do
cumprimento de tais requisitos pela Comissão de Admi-
nistração Pública desta Casa, a qual deverá encaminhar
parecer ao Plenário, opinando quanto á conveniência ou não
de se conceder a declaração de utilidade pública à
entidade pleiteante.
Entendemos que a primeira providência sugerida não encontra
respaldo no ordenamento juridico vigente, uma vez que
vincula declaração judicial a parecer do Ministério
Público, que, por meio de seu representante, tem competência
para emitir tão-somente uma singela opinião sobre o tema,
mas jamais um parecer vinculativo, ou seja, um parecer que,
obrigatoriamente, deva ser seguido pela autoridade
judiciária.
A segunda providência, por versar sobre conteúdo normativo
regimental, padece de inconstitucionalidade, por vicio de
iniciativa, uma vez que o art. 66, 1, "a". da Carta mineira,
arrola como matéria de iniciativa privativa da Mesa da
Assembléia as disposições sobre o Regimento Interno do Poder
Legislativo Estadual.
Cumpre-nos observar, todavia, que o mandamento determinante
da oitiva do Ministério Público não constituiria uma
antijuridicidade se viesse a perder o caráter vinculativo
esboçado no projeto, motivo pelo qual apresentaremos, ao
final desta peça opinativa, um substitutivo à proposição ora
anal isada.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.192/92, na forma do Substitutivo ng 1, abaixo transcrito.

SUBSTITUTIVO No 1
Altera a redação do art. ig da Lei no 5.830. de 6 de

dezembro de 1971, que modifica o art. lo da Lei ng 3.373, de
12 de maio de 1965, que estabelece normas para a declaração
de utilidade pública de sociedades.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O parágrafo único do art. lQ da Lei ng 5.830, de
6 de dezembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Parágrafo único - A declaração de cumprimento das

exigências dos itens ir, rir e IV deste artigo será dada por
Juiz de Direito da localidade ou por seu representante
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local, após parecer do representante do Ministério
Público, a -
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

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

Ilg 1.440193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivo José, o projeto em exame

objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial
Espirita Maria da Cruz - NAEMC -. com sede no Município de
1 pat 1 nga.
Publicada em lo/6/93, vem a proposição a esta comissão para

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

Fundamentação
A entidade que se pretende declarar de utilidade pública

atende a todos os requisitos da Lei nQ 5.830, de 6/12/71: é
uma associação civil sem fins lucrativos, está em
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria não
percebe remuneração pelo trabalho ali desempenhado. Não há,
pois, óbices à sua normal tramitação nesta Casa.
Torna-se necessária, entretanto, uma emenda para correção

da denominação da entidade, a qual apresentamos abaixo.
Conclusão

A vista do aduzido, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.440/93, com a Emenda ng 1, abaixo apresentada.

EMENDA Hp 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lg:
"Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo

Assistencial Espirita Maria da Cruz - NAEMC -, com sede no
Município de Ipatinga.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, Relatora -

Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 1.509193
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 Deputado Homero Duarte, o projeto de lei em

epigrafe fixa os critérios populacionais para a criação, a
fusão e o desmembramento dos serviços notariais e de
registro.
Publicada em 3/7/93, foi a proposição distribuída a esta
comissão, à Comissão de Administração Pública e à de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.
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Em virtude de requerimentos apresentados em Plenário pelo
Deputado Anderson Adauto, a proposição será examinada em
reunião conjunta e tramitará em regime de urgência.
Passamos, a seguir, a analisar a matéria sob os aspectos da
constitucionalidade, da legalidade e da juridicidade, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V. a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela pretende fixar os critérios
populacionais para a criação, a fusão e o desmembramento dos
serviços notariais e de registro, regulamentando o disposto
no art. 278 da Constituição do Estado.
A matéria ora em questão não é nova e tem suscitado, ao
longo do tempo, polêmicas e dúvidas quanto a sua verdadeira
natureza jurídica, notadamente após a promulgação da
Constituição Federal de 1988, que refletiu o conflito de
interesses que sempre girou em torno da concessão de tais
serviços.
A despeito disso, com uma análise sistemática da

Constituição, encontraremos uma resposta para a aparente
contradição dos termos da nossa Lei Maior,
Inicialmente. é preciso frisar que o serviço notarial e de

registro é, antes de tudo, serviço público, ainda que
exercido em caráter privado. E o que se depreende do
disposto no "caput" do art. 236 da Carta Federal, que diz
serem tais serviços delegados pelo poder público.
Seria um contra-senso, um absurdo jurídico imaginar que o
Estado possa delegar serviço privado, já que o ente estatal
apenas transfere aquilo que é de sua própria natureza
produzir.
A exigência de concurso público para o ingresso na
atividade notarial e de registro, prevista no f 3Q do
mencionado dispositivo constitucional, corrobora essa
natureza, estabelecendo como de direito público o vinculo
entre o titular do serviço e o Estado. O exercício da
função, que se dá em caráter privado, abrange, por sua vez,
apenas relações do titular com as pessoas que vai necessitar
contratar para o bom desempenho dos serviços, as quais não
terão qualquer vinculo com o poder público.
Ultrapassando esse ponto, outra questão que emerge do
projeto diz respeito a qual seria o ente responsável pela
delegação dos serviços notariais e de registro, se seria a
União ou os Estados, com efeito, o "caput' do art. 236 da
Constituição Federal refere-se apenas a "delegação do Poder
Público", sem se referir especialmente a qualquer uma das
esferas de Governo.
Tal incerteza, entretanto, pode ser facilmente contornada

com uma análise sistemática da Constituição Federal. Como se
pode observar, não estão a organização e a manutenção dos
serviços notariais e de registro incluídos na competência
material exclusiva da união (art. 21. 1 a XXV). Reserva-lhe
a Constituição apenas o direito de legislar privativamente
sobre registros públicos (art. 22, XXV), o que significa
regular a atividade cartorial e estabelecer o modo e os
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meios utilizados pelos delegatários para fazerem valer os
atos que venham a praticar.
Mesmo que a indicação dos tipos de serviço concernentes aos
registros públicos seja feita por lei federal e tenha
estreita relação com a sua organização material, com esta
não se confunde, restando aos Estados membros a competência
para organizá-los, nos precisos termos do lg do art. 25 da
Constituição da República.
Tal interpretação encontra amparo, ainda, em outro
dispositivo constitucional, que é o 2g do já citado art.
236 de nossa '1 Lex Maxima". Ele abre aos Estados a
possibilidade de legislar sobre emolumentos, que são a
contraprestação remuneratória dos atos praticados pelos
notários e oficiais de registro.
Ao dispor que a lei federal estabelecerá apenas normas

gerais para a fixação de emolumentos, deixou a Constituição
aos Estados a possibilidade de suplementar tais normas ou,
se for o caso, de exercer a competência legislativa plena,
ante a inexistência da lei federal.
O que o Constituinte pretendeu, "in casu", foi manter certa
unidade da execução dos serviços diante dos evidentes
reflexos que estes têm na prática dos atos jurídicos, não só
com relação ao preço cobrado, como também com relação ás
atividades, á fiscalização dos atos e à responsabilidade
civil e criminal dos notários e dos oficiais de registro.
Esse controle da lei federal sobre a matéria denota o fato
de serem tais serviços de responsabilidade dos Estados
membros.
Uma dúvida, entretanto, ainda permanece Qual seria dentre

os Poderes do Estado o delegante dos serviços notariais e de
registro?
A solução deve ser buscada também no art. 236 da
Constituição Federal. Mesmo que em seu "caput" o uso da
expressão "Poder Público" possa referir-se a qualquer um dos
Poderes do Estado, pela própria natureza de tais serviços
vê-se que o Legislativo já está de antemão deles excluído,
sobrando, portanto, o Executivo e o Judiciário. A tradição
legislativa tem atribuído a este último a origem da
delegação, e esse tem sido o referencial dominante.
Essa posição tem levado a interpretações distorcidas e
incompatíveis com as inovações proporcionadas pela nova
ordem jurídico-constitucional, pois é preciso levar em
consideração o disposto no final do lg do art. 236 da
Constituição Federal.
Com efeito, cabe ao Poder Judiciário a fiscalização dos
atos dos notários e oficiais de registro. Segundo regra de
hermenêutica, o uso dessa expressão no parágrafo quer
restringir o disposto no seu "caput", que se refere ao
gênero, poder público, do qual o Judiciário é espécie.
Assim, não haveria necessidade de se explicitar, em um
parágrafo, a fiscalização de um serviço por um determinado
Poder, se este tivesse sido o Poder delegante, e não outro,
já que a lei não tem palavras inúteis.
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Ademais, o Judiciário tem competência correcional não só
sobre os serviços de suas secretarias, corno também sobre
seus serviços auxiliares (art. 96, "b", da Constituição
Federal) e, sendo inerente ao Poder delegante o dever de
fiscalizar os serviços delegados, não teria sentido que o
legislador constituinte repetisse o óbvio no parágrafo do
artigo.
Desse modo, justifica-se o poder conferido ao Poder
Executivo no art. lg do projeto, segundo o qual cabe a ele a
criação, a fusão e o desmembramento dos serviços notariais e
de registro, o que inclusive reforça o sistema de freios e
contrapesos entre os Poderes estabelecido pela Constituição
e que tem o intuito de vedar o excessivo acúmulo de funções
nas mãos de um único Poder do Estado.
O projeto, no entanto, merece um pequeno reparo para que

seja adequado à legislação vigente. E que o parágrafo único
do art. lQ da proposição enumera, entre os serviços de
registro, os de interdição e curatela e os de pessoas
físicas e, nos termos da Lei ng 6.015, de 31/12/73, que
dispõe sobre os registros públicos, as interdições serão
registradas no registro civil de pessoas naturais,
declarando-se, ainda, os dados referentes ao curador. (Art.
29, V, e art. 92.)
Assim, não há serviços de interdição e curatela, que são
apenas atos jurídicos a serem registrados no registro civil
de pessoas naturais e não de pessoas físicas, como diz o
projeto.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.509/93, com a Emenda ng 1, a seguir transcrita.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao parágrafo único do art. lg a seguinte redação:
"Art. lQ - . . ..............................
Parágrafo único - Entendem-se como serviços de registro o
registro civil de pessoas naturais, o registro civil de
pessoas jurídicas, o registro de títulos e documentos, o
registro de imóveis e o registro de protesto.".
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Anderson Adauto. Relator -

Célio de Oliveira - Antônio Júlio - Maria José Haueisen.
Comissão de Administração Pública

(Nova Redação nos Termos do Art. 138, f lg, do Regimento
Interno)
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado Homero
Duarte, dispõe sobre critérios populacionais para a criação,
a fusão e o desmembramento dos serviços notariais e de
registro.
Em reunião conjunta e com tramitação em regime de urgência,

conforme requerimentos do Deputado Anderson Adauto, a
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição, com a Emenda ng 1, que apresentou.
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Recebe a matéria, agora, parecer desta comissão, quanto ao
mérito, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, do Regimento
Interno.
Havendo emendas aprovadas, com as quais concorda o Relator,
emite-se o parecer de nova redação, nos termos regimentais.

Fundamentação
A fixação de critérios para a criação, a fusão e o
desmembramento dos serviços notariais e de registro, além de
ser medida de relevante interesse para a administração
pública, contribui para o aperfeiçoamento das normas que
regem matéria indispensável ao bom convívio social.
Os serviços notariais e de registro, testemunhas das
relações que entre si estabelecem os homens, do nascimento
ao fim da vida, têm sua demanda acrescida na mesma proporção
em que se modificam os contingentes populacionais, edificam-
se moradias, aumentam-se as transações comerciais.
A reorganização da estrutura notarial, que deve acompanhar
a dinâmica social, não pode, no entanto, ser promovida de
forma aleatória. A Constituição do Estado, no art. 278,
exige que se estabeleçam critérios para a adequação dos
serviços notariais e de registro, uma vez que estes, embora
exercidos em caráter privado, são de responsabilidade do
poder público, que atua mediante delegação de competência ao
particular.
A proposição, entretanto, apresenta falhas que necessitam
ser corrigidas, motivo pelo qual entendemos imprescindível a
elaboração de substitutivo.
Acatamos a sugestão do Deputado Ermano Batista, e alteramos
a redação do art. 2g, de tal forma que seja substituída a
expressão "município" pela expressão "comarca".
Incorporamos a este parecer as Emendas nos 2 e 3, ambas do
Deputado Ermano Batista, aprovadas pela Comissão de
Administração Pública. A Emenda ng 2 inclui no inciso 1 do
art. 2g os cartórios de protestos, e a Emenda no 3
estabelece o limite de 50% do número de cartórios existentes
para a criação de novos cartórios de registro civil de
pessoas naturais em Belo Horizonte.
A Emenda ng 4 suprime o art. 7g do substitutivo, que previa
prazo para a regulamentação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.509/93, na forma do substitutivo a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Ng 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.509193
Fixa critérios populacionais para a criação, a fusão e o

desmembramento dos serviços notariais e de registros.
A Assembléia Legislativa do Estado do Minas Gerais decreta:
Art. lg - A criação, a fusão e o desmembramento dos
serviços notariais e de registros competem ao Poder
Executivo, observados os critérios fixados nesta lei.
Parágrafo único - Entendem-se como serviços de registro os
referentes ao registro civil de pessoas naturais, ao
registro civil de pessoas jurídicas, ao registro de títulos
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e documentos, ao registro de imóveis e ao registro de
protestos.
Art. 2g - O número de cartórios de cada comarca será
proporcional á sua população, observados os seguintes
limites máximos:

- para os cartórios de notas, de protesto e de registrc
de imóveis:
a) 1 (um) cartório para cada serviço, nas comarcas de até

50.000 habitantes;
b) 2 (dois) cartórios para cada serviço, nas comarcas cor

número de habitantes superior a 60.000 e inferior ou igual a
100.000;
c) 3 (três) cartórios para cada serviço, nas comarcas cor
número de habitantes superior a 100.000 e inferior ou igual
a 200.000;
d) 4 (quatro) cartórios para cada serviço, nas comarcas cor

número de habitantes superior a 200.000 e inferior ou igual
a 500.000;
e) 6 (seis) cartórios para cada serviço, nas comarcas corr
número de habitantes superior a 500.000 e inferior ou igual
a 700.000;
f) 8 (oito) cartórios para cada serviço, nas comarcas corr

número de habitantes superior a 700.000 e inferior ou igual
a 1.000.000;
g) 14 (quatorze) cartórios para cada serviço, nas comarcas
com número de habitantes superior a 1.000.000;
II - para os demais cartórios, observar-se-ão os mesmos
limites fixados no inciso anterior, sendo vedado ultrapassar
o dobro do número de cartórios atualmente existentes.
Parágrafo único - Em Belo Horizonte, o número de cartórios

de protestos fica limitado ao dobro dos existentes na data
da publicação desta lei, e o acréscimo no número de
cartórios de registro civil das pessoas naturais não poderá
ser superior a 50% (cinqüenta por cento) do número existente
na data acima mencionada.
Art. 3 - A verificação do número de habitantes será feita
com dados fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
Art. 4g - Haverá desmembramento dos serviços notariais e de
registro quando um mesmo titular reunir, sob sua
responsabilidade, mais de um serviço notarial ou mais de um
serviço de registro, observados os critérios desta lei.
Parágrafo único - O titular dos serviços mencionados no
ca put deste artigo poderá optar pela serventia que
preferir ocupar.
Art. sg - Até a realização do concurso público de pro-vas e
títulos para provimento das vagas das serventias criadas ou
desmembradas por efeito desta lei, estas serão ocupadas em
caráter precário por delegação, vedada a remoção-
Art. 6g - Nas comarcas de que trata a alínea 'a do inciso
1 do art. 2g desta lei, poderá haver a fusão de um serviço
notarial com um de registro, observadas as respectivas
condições socioeconômicas.
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Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. ao - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões 7 de julho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Renato, Relator -
Dilzon Melo - Ermano Batista - Sebastião Costa - Adelmo
Carneiro Leão (voto contrário) - Alvaro Antônio.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Homero Duarte, o projeto em tela
fixa os critérios populacionais para a criação, a fusão e o
desmembramento dos serviços notariais e de registro.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça, em

reunião conjunta, emitiu parecer pela juridicidade, pela
legalidade e pela constitucionalidade da matéria, com a
Emenda ng 1. Em seguida, a Comissão de Administração Pública
opinou pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo
no 1.
Passa, agora, esta comissão a proceder á análise da matéria
no âmbito de sua competência.

Fundamentação
A proposição em foco não apresenta qualquer óbice do ponto
de vista financeiro-orçamentário, pois versa somente sobre
critérios para a criação, a fusão e o desmembramento dos
serviços notariais e de registro, não havendo, portanto,
qualquer repercussão no Orçamento estadual.

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

do Projeto de Lei no 1.509/93, na forma do Substitutivo ng
1, ficando prejudicada a Emenda no 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Sebastião Costa - Baldonedo Napoleão - José Renato - Gilmar
Machado (voto contrário) - Anderson Adauto (voto contrário).

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NO 25/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei complementar em epigrafe, de autoria do
Governador do Estado, dispõe sobre a transferência de
militar para a reserva e dá outras providências.
Aprovado no lo turno com as Emendas do ng 1 ao 6 e com a
Emenda no 7, na forma da Subemenda no 1 e com as Emendas ngs
8 e 9, vem agora a matéria, a esta comissão, para receber
parecer para o 2o turno.
Encontra-se anexa, a redação do vencido, q ue, nos termos do
art. 196, ç lo, do Regimento Interno, é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei complementar em discussão visa a eliminar
a transferência para a reserva com remuneração
proporcional, concedida a servidores recém-admitidos na
Policia Militar que assumem, pouco tempo depois, outro cargo
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público. É justa a eliminação da vantagem que, embora
auferida legalmente, penaliza sobremaneira as finanças
públicas.
Apresentamos á matéria a Emenda ng 1, que visa a

possibilitar a permanência de oficiais da Policia Militar em
cargos de confiança, embora tenham completado 30 anos de
efetivo serviço militar. Sugerimos, também, que a vigência
do disposto na referida emenda se dê a partir de 1Q/1195, a
fim de se preservar a atual situação administrativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei Complementar ng 25/93, na forma do vencido no lg turno,
com a Emenda ng 1, a seguir transcrita

EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O oficial da Policia Militar do Estado de

Minas Gerais ocupante do cargo de Comandante-Geral, de Chefe
do Gabinete Militar do Governador ou de Chefe do Estado-
Maior que completar 30 (trinta) anos de efetivo exercido,
poderá, a partir de lg de janeiro de 1995 permanecer no
serviço ativo até o final do mandato do Governador do
Estado, respeitado o limite de idade previsto nesta lei.".
Sala das Comissões, lo de julho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, Relator
- Geraldo Rezende - Sebastião Costa - Raul Messias
(abstenção).

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 25/93

Dispõe sobre a transferência de militar para a reserva não
remunerada e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - D militar da ativa da Policia Militar do Estado
de Minas Gerais que aceitar cargo ou emprego público
permanente será, a partir da data de publicação desta lei,
transferido para a reserva não remunerada.
Art. 2g - Será igualmente transferido para a reserva não
remunerada o militar da ativa que houver completado dois
anos, contínuos ou não, de afastamento, em virtude de ter
sido empossado em cargo, emprego ou função públicos
temporários, não eletivos, ainda que de entidade da
administração indireta.
Parágrafo único - O afastamento inicial do militar, nas
condições deste artigo, fica condicionado à autorização do
Governador do Estado-
Art. 3 - Aplica-se ao militar nomeado para o posto inicial
da carreira, após haver concluído curso de habilitação de
oficial, o disposto no art. 33 da Lei Delegada nQ 37. de 13
de janeiro de 1989.
Art. 4 - Aplicam-se aos servidores públicos militares os

critérios determinantes da aposentadoria por invalidez, com
vencimentos integrais, dos servidores públicos civis,
expressos no art. 108 da Lei ng 869. de 5 de julho de 1952-
Art. Sg - O art. 136, da Lei no 5.301, de 16 de outubro de
1969, fica acrescido do seguinte li:
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"Art. 136 -
ç 11 - O oficial da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais ocupante do cargo de Comandante-Geral de Chefe do
Gabinete Militar do Governador ou de Chefe do Estado-Maior
que completar 30 (trinta) anos de efetivo exercício poderá
permanecer no serviço ativo até o final do mandato do
Governador do Estado, respeitado o limite de idade previsto
nesta lei.
Art. GQ - O caput do art. 184 e o parágrafo único do art.
206 da Lei ng 5.301, de 16 de outubro de 1969, passam a
vigorar com as seguintes redações:
"Art. 184 - As promoções na Policia Militar do Estado de

Minas Gerais serão feitas anualmente nos dias 9 de junho e
25 de dezembro.
Art. 206 - ..........................
Parágrafo único - As promoções de praças serão feitas por

meio de ato do Comandante-Geral nos dias 9 de junho e 25 de
dezembro, ou em qualquer época, por necessidade do serviço,
por ato de bravura e post mortem.
Art. 7 - O parágrafo único do art. 17 e o art. 18 da Lei
Delegada ng 37, de 13 de janeiro de 1989, passam a vigorar
com as seguintes redações:
Art. 17 - ...............................
Parágrafo único - A gratificação de que trata este artigo

compreende o exercício do magistério nos cursos integrantes
do Ensino Profissional da Policia Militar, previstos na Lei
ng 6.260, de 13 de dezembro de 1973.".
Art. 18 - O militar designado para desempenhar atividades
relacionadas com concursos e com avaliação de trabalhos que
exijam pesquisa ou para ministrar aulas nos cursos a que se
refere o parágrafo único do artigo anterior perceberá
honorários, por aula, nas condições estabelecidas em
regulamento.".
Art. 8Q - O Poder Executivo baixará decreto, no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data de publicação desta lei,
dispondo sobre o pagamento dos honorários a que se refere o
art. 18 da Lei Delegada ng 37, de 13 de janeiro de 1989, com
a redação dada pelo art. 7g desta lei-
Art. 9 - Fica elevada à categoria de Companhia de Comando
Especial a atual Companhia da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, instalada no Município de Patrocínio.
Art. 10 - O prazo previsto no art. 10 da Lei Complementar
ng 27. de 18 de janeiro de 1993, fica prorrogado por 120
(cento e vinte) dias. -
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

especialmente o inciso III do art. 136, da Lei no 5.301, de
16 de outubro de 1969.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.397/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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O projeto de lei em epigrafe, do Governador do Estado, tem
por escopo a reorganização da Fundação Centro de Hematologia
e Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS - e
dispõe sobre a composição de seu quadro de servidores e sua
remuneração.
O projeto foi aprovado no 1Q turno, com as Emendas nQs 1,
3, 5 e com subemendas (que receberam o ng 1) às Emendas ns
2 e 4.
Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante

deste parecer.
Fundament ação

O projeto de lei em tela, sob o aspecto orçamentário, prevê
a abertura de 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). Não é
demais ressaltar a importância e o significado do adequado
funcionamento de uma fundação destinada à prevenção e ao
combate ás doenças hematológicas, no presente quadro
sanitário do Pais.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei no 1.397/93, na forma do vencido no lg turno, o qual
segue anexo.
Sala das Comissões, lQ de julho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Gilmar Machado, Relator -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.397/93

Reorganiza a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia
de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS - e dá outras
provi dénc i as.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS - fica responsável pelo
credenciamento e pela implantação de centros de hematologia
e hemoterapia, núcleos regionais, agências transfusionais e
postos de coleta nas regiões do Estado onde existem
hospitais de referência ou centros regionais de saúde e tem
a seguinte estrutura:

- Conselho Curador;
II - Diretoria;
III - Presidência:
III. 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:
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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 de 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;
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-Científica:
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 muno-Hematologia;
111.9.5.2 - Serviço de Sorologia;
111.9.5.3 - Serviço de Hematologia e Coagulação;
111.9.6 - Divisão de Enfermagem:
111.9.6.1 - 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 Homocentro Regional:
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111.10.2.1 - Gerência Administrativa de Homocentro
Regional
III.10.22 - Gerência Técnica de Homocentro 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 corno
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 aquele a que se refere o parágrafo único do
art. lg da Lei no 10254, de 20 de julho de 1990.
Art. 3Q - A jornada de trabalho da Fundação HEMOMINAS é de

30 (trinta) horas semanais.
§ 1 Q - Os servidores que ocupem cargo ou exerçam função
correspondente ã de médico, odontológo e técnico de
patologia clinica terão jornada de trabalho de 24 (vinte e
quatro) horas semanais, com o vencimento correspondente á
jornada de 30 (trinta) horas semanais.
# 2g - Os servidores da fundação poderão optar pela jornada

de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, assegurado o
vencimento correspondente a essa jornada.
Art. 4g - O Anexo III da Lei ng 10623. de 16 de janeiro de
1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta lei.
Art. SQ - Os cargos de chefia e assessoramento, desti-
nados á estrutura intermediária da Fundação HEMOMINAS, são
os constantes no Anexo II desta lei.
Parágrafo único - O servidor do Quadro de Pessoal da

Fundação HEMOMINAS, durante o exercício de cargo em comissão
na entidade, poderá optar pelo recebimento do vencimento
básico do seu cargo efetivo acrescido de 20% (vinte por
cento) do vencimento do cargo em comissão.
Art. B - Ficam criados no Quadro de Pessoal da Fundação
HEMOMINAS os cargos de provimento efetivo constantes no
Anexo III desta lei, destinados à implantação e á
consolidação de sua estrutura orgãnica
Art. 7Q - Os vencimentos dos servidores da Fundação HEMOMI-

NAS passam a ser os constantes no Anexo IV desta lei para as
cargas horárias semanais de 40 (quarenta) e de 30 (trinta)
horas, respectivamente.
Art. 8g - Nos valores previstos nos Anexos III e IV, estão
incorporadas a Gratificação de Apoio ao Executivo,
instituída no art. Sg da Lei ng 10364, de 27 de dezembro de
1990. e o índice de reajustamento de janeiro de 1993, nos
termos do art. 17 da Lei nQ 11.091, de 4 de maio de 1993.
Art. 9g - Os valores previstos nos Anexos II. III e IV
desta lei, retroativos a lg de janeiro de 1993, definem a
base de cálculo para reajustamentos concedidos
posteriormente àquela data, não gerando, para os servidores,
direito à percepção de nenhum acréscimo ou diferença na
remuneração já percebida.
Art. lo - Para ocorrer às 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
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cinqüenta e sete cruzeiros), observado o disposto no art. 43
da Lei Federal ng 4320, de 17 de março de 1964.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as datas de vigência previstas nos
Anexos II, III e IV.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
( - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo!! de 10/7/93.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NQ 25/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar ng 25/93, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a transferência de militar para a
reserva não remunerada e dá outras providências, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lg turno, com a
Emenda ng 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 COMPLEMENTAR NQ 25/93
Dispõe sobre a transferência de militar para a reserva não

remunerada e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O militar da ativa da Policia Militar do Estado
de Minas Gerais que aceitar cargo ou emprego público
permanente será, a partir da data da publicação desta lei,
transferido para a reserva não remunerada.
Art. 2g - Será igualmente transferido para a reserva não
remunerada o militar da ativa que houver completado 2 (dois)
anos, contínuos ou não, de afastamento, em virtude de ter
sido empossado em cargo, emprego ou função públicos
temporários, não eletivos, ainda que de entidade da
administração indireta.
Parágrafo único - O afastamento inicial do militar, nas
condições deste artigo, fica condicionado à autorização do
Governador do Estado-
Art. 30 - Aplica-se ao militar nomeado para o posto inicial
da carreira, após haver concluído curso de habilitação de
oficial, o disposto no art. 33 da Lei Delegada ng 37, de 13
de janeiro de 1989.
Art. 4g - Aplicam-se aos servidores públicos militares os
critérios determinantes da aposentadoria por invalidez, com
vencimentos integrais, dos servidores públicos civis,
expressos no art. 108 da Lei ng 869. de 5 de julho de 1952.
Art. So - O art. 136 da Lei ng 5.301, de 16 de outubro de
1969, fica acrescido do seguinte f 11:
"Art. 136 - .............................................
# 11 - O oficial da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais, ocupante do cargo de Comandante-Geral, de Chefe do
Gabinete Militar do Governador ou de Chefe do Estado-Maior,
que completar 30 (trinta) anos de efetivo exercício poderá,
a partir de lg de janeiro de 1995, permanecer no serviço
ativo até o final do mandato do Governador do Estado,
respeitado o limite de idade previsto nesta lei.".
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Art. 6 - O "caput' do art. 184 e o parágrafo único do art.
206 da Lei nQ 5.301, de 16 de outubro de 1969, passam a
vigorar com as seguintes redações:
"Art. 184 - As promoções na Policia Militar do Estado de

Minas Gerais serão feitas anualmente, nos dias 9 de junho e
25 de dezembro.
'Art. 206 - ..............................................
Parágrafo único - As promoções de praças serão feitas por
meio de ato do Comandante-Geral, nos dias 9 de junho e 25 de
dezembro, ou em qualquer época, por necessidade do serviço,
por ato de bravura e post-mortem' .
Art. 7Q - O parágrafo único do art. 17 e o art. 18 da Lei
Delegada nQ 37, de 13 de janeiro de 1989, passam a vigorar
com as seguintes redações:
'Art. 17 - ...............................................
Parágrafo único - A gratificação de que trata este artigo
compreende o exercício de magistério junto aos cursos
integrantes do Ensino Profissional da Policia Militar,
previstos na Lei nQ 6.260, de 13 de dezembro de 1973.
Art. 18 - O militar designado para desempenhar atividades
relacionadas com concursos e com avaliação de trabalhos que
exijam pesquisa e para ministrar aulas nos cursos a que se
refere o parágrafo único do artigo anterior perceberá
honorários, por aula, nas condições estabelecidas em
regulamento.!!.
Art. 8Q - O Poder Executivo baixará decreto, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data da publicação desta lei,
dispondo sobre o pagamento dos honorários a que se refere o
art. 18 da Lei Delegada nQ 37, de 13 de janeiro de 1989, com
a redação dada pelo art. 70 desta lei.
Art. Q - Fica elevada à categoria de Companhia de Comando
Especial a atual Companhia da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais Instalada no Município de Patrocínio.
Art. 10 - O prazo previsto no art. 10 da Lei Complementar
ng 27, de 18 de janeiro de 1993, fica prorrogado por 120
(cento e vinte) dias-
Art. li - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

especialmente o inciso III do art. 136 da Lei flQ 5.301, de
16 de outubro de 1969.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Roberto Amara), Presidente - Ibrahím Jacob, Relator -
Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 641/91

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 641/91, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos. que autoriza o Poder Executivo a criar o
Parque Estadual do Rio Preto e dá outras providências, foi
aprovado no 2Q turno, na forma do Substitutivo ng 1, de
folhas.
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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 641/91
Autoriza o Poder Executivo a criar o Parque Estadual do Rio
Preto e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o
Parque Estadual do Rio Preto, no Alto Jequitinhonha.
Art. 2g - A área de terreno a ser desapropriada, mediante

acordo ou judicialmente, que constituirá o Parque Estadual
do Rio Preto está situada no local denominado Fazenda das
Boleiras, no Município de São Gonçalo do Rio Preto. com
10.7551ha (dez mil setecentos e cinqüenta e cinco hectares),
de propriedade e posse de Dilson Cosme Ramos, de perímetro
retirado da folha da carta - SE - 23 - Z - B - 1, Rio
Vermelho - Escala 1:100.000 com o seguinte memorial
descritivo: partindo do vértice 01, situado na barra do
córrego das Boleiras com o rio Preto, de coordenadas
N=7.996.260,00m e E=675.470,00m; deste segue descendo o rio
Preto, confrontando com terras de João Evangél 10 Lopes e
outros, por uma distância de 1.800m (mil e oitocentos
metros) até o vértice 02, situado na barra do rio Preto com
uma grota seca; deste segue subindo a grota seca,
confrontando com terras de João Evangélio Lopes e outros,
por uma distância de 2.600m (dois mil e seiscentos metros),
até o vértice 03, situado na cabeceira do córrego da Embira,
na divisa de terras de João Evangélio Lopes e outros e
terras de Luiz da Luz; deste segue pelo divisor de águas, na
divisa dos Municípios de São Gonçalo do Rio Preto com
Fel icio dos Santos, confrontando com terras de Luiz da Luz e
terras de Marcos Farah Benedito, parte da antiga Fazenda do
Sitio, por uma distãncia de 9.100m (nove mil e cem metros)
até o vértice 04, situado na divisa de terras de Marcos
Farah Benedito, parte da antiga Fazenda do Sitio e terras de
herdeiros de Raimundo Borges, parte da antiga Fazenda do
Sítio; deste segue pelo divisor de águas, na divisa dos
Municípios de São Gonçalo do Rio Preto e Fel icio dos Santos,
confrontando com terras de herdeiros de Raimundo Borges,
parte da antiga Fazenda do Sitio, por uma distância de
6.700m (seis mil e setecentos metros) até o vértice 05,
situado na divisa dos Municípios de São Gonçalo do Rio
Preto, Felicio dos Santos e Couto Magalhães de Minas, na
divisa de terras de herdeiros de Raimundo Borges, parte da
antiga Fazenda do Sitio e terras de Mozart Xavier de Sena,
parte da antiga Fazenda do Curral; deste segue pelo divisor
de águas, na divisa dos Municípios de São Gonçalo do Rio
Preto com Couto Magalhães de Minas, confrontando com terras
de Mozart Xavier de Sena, parte da antiga Fazenda do Curral,
por uma distância de 5.400m (cinco mil e quatrocentos
metros) até o vértice 06, situado na divisa de terras de
Mozart Xavier de Sena, parte da antiga Fazenda do Curral e
terras de Silveira e Filhos Ltda. , Fazenda das Graças, parte
da antiga Fazenda das Bateias; deste segue pelo divisor de
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águas, na divisa dos Municípios de São Gonçalo do Rio Preto
com Couto de Magalhães de Minas, confrontando com terras de
Silveira e Filhos Lida., Fazenda das Graças, parte da antiga
Fazenda das Bateias, por uma distância de 6.600m (seis mil
e seiscentos metros) até o vértice 07, situado na cabeceira
do córrego da Serraria; deste segue pelo divisor de águas,
serra Mata dos Crioulos, na divisa dos Municípios de São
Gonçalo do Rio Preto e Couto Magalhães de Minas,
confrontando com terras de Silveira e Filhos Lida., Fazenda
das Graças, terras de Dionisio Ooroteio Saraiva e outros.
Fazenda Rodrigues, e terras de Hermes José Saraiva e outros,
Fazenda Raizes, todas dentro da antiga Fazenda das Sateias,
por uma distância de 9.400m (nove mil e quatrocentos
metros), até o vértice 08, situado na cabeceira do córrego
dos Meiras, na divisa de terras de Hermes José Saraiva e
outros. Fazenda Raízes e terras de João Evangélio Lopes e
outros; deste segue descendo o córrego dos Meiras,
confrontando com terras de João Evangélio Lopes e outros,
por uma distância de 2.900m (dois mil e novecentos metros)
até o vértice 09. situado na barra do córrego dos Meiras com
o córrego das Soleiras; deste segue descendo o córrego das
Boleiras, confrontando com terras de João Evangélio Lopes e
outros, por uma distância de 700m (setecentos metros) até o
vértice 01, ponto inicial desta descrição.
Parágrafo único - A área de terreno de que trata este

artigo está registrada sob o nQ 641, livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis de Diamantina e corresponde à área real
possuída pelo desapropriado.
Art. 3Q - Fica autorizado o Poder Executivo a realizar
créditos suplementares para despesas com indenizações e
início de implantação do Parque Estadual do Rio Preto, até o
limite de Cr$20.000.000.000,00 (vinte bilhões de cruzeiros)
no orçamento do Instituto Estadual de Florestas - IEF.
Art. 4 - Compete ao Instituto Estadual de Florestas - IEF
- implementar o Parque Estadual do Rio Preto,
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Ibrahim Jacob, Relator -
Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
149 1.371/93

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei nQ 1.371/93, do Governador do Estado, que

autoriza a abertura de crédito especial em favor da Fundação
TV Minas - Cultural e Educativa, para o fim que menciona,
foi aprovado em turno único, 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 1.371193
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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 ocorrer às despesas autorizadas no artigo
anterior, serão utilizados recursos provenientes da
anulação, no valor do crédito, da dotação orçamentária
1991.99999999.999.5000-60 - Reserva de Contingência -,
referentes a valores orçamentários que, em virtude do veto
parcial oposto á Proposição de Lei ng 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.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -
Ibrahim Jacob.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.397193

Comissão de Redação
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.397/93, que reorganiza a Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS - 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 1.397/93
Reorganiza a Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação HEMOMrNAS - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS - fica responsável pelo
credenciamento e pela implantação de centros de hematologia
e hemoterapia, núcleos regionais, agências transfusionais e
postos de coleta, nas regiões do Estado onde existam
hospitais de referência ou centros regionais de saúde, e tem
a seguinte estrutura:

- Conselho Curador;
II - Diretoria;
III - Presidência:
a) Gabinete;
b) Assessoria Jurídica;
c) Assessoria de Comunicação Social;
d) Auditoria;
e) Divisão de Desenvolvimento Técnico-Científico:



1) Serviço de Pesquisa;
2) Serviço de Ensino e Treinamento;
f) Divisão de Apoio Operacional:
1) Serviço de Protocolo e Arquivo;
2) Serviço de Apoio Técnico-Administrativo;
g) Diretoria de Planejamento e Coordenação:
1) Divisão de Planejamento:
1.1) Serviço de Custos;
1.2) Serviço de Programação;
2) Divisão de Orçamento;
3) Divisão de Informática;
4) Divisão de Organização e Métodos;
h) Diretoria Administrativa e Financeira:
1) Divisão de Administração de Recursos Humanos:
1.1) Serviço de Pessoal
1.2) Serviço de Apoio Funcional;
2) Divisão de Administração de Material e Patrimônio:
2.1) Serviço de Administração de Material;
2.2) Serviço de Patrimônio;
3) Divisão de Serviços:
3.1) Serviço de Transportes;
3.2) Serviço de Manutenção;
3.3) Serviço de Copa;
3.4) Serviço de Limpeza e Rouparia;
3.5) Serviço de Segurança e Zeladoria;
4) Divisão Financeira:
4.1) Serviço de Administração Financeira;
4.2) Serviço de Contabilidade;
4.3) Serviço de Contratos e Convênios;
i) Diretoria Técnico-Cientifica:
1) Divisão Assistencial:
1.1) Serviço de Hemoterapia;
1.2) Serviço de Hematologia;
2) Divisão de Produção:
2.1) Serviço de Hemoderivados;
2.2) Serviço de Fracionamento de Componentes:
3) Divisão de Recrutamento de Doadores:
3.1) Serviço de Recrutamento Comunitário;
3.2) Serviço de Recrutamento Hospitalar;
3.3) Serviço de Ensino e Conscientização para Doação;
4) Divisão de Coleta de Sangue:
4.1) Serviço de Coleta Interna;
4.2) Serviço de Coleta Externa;
4.3) Serviço de Aferese;
5) Divisão de Laboratório:
5.1) Serviço de Imunobematologia;
5.2) Serviço de Sorologia;
53) Serviço de Hematologia e Coagulação;
6) Divisão de Enfermagem:
6.1) Serviço de Enfermagem da Coleta;
6.2) Serviço de Enfermagem do Ambulatório;
7) Divisão de Apoio Técnico:
7.1) Serviço de Estatística;
7.2) Serviço de Cadastro;
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j ) Diretoria de Atuação Regional:
1) Divisão de Supervisão Regional:
1.1) Serviço de Supervisão Administrativo- Regional;
1.2) Serviço de Supervisão Técnico-Regional;
2) Coordenadoria de Homocentro Regional
2.1) Gerência Administrativa de Homocentro Regional;
2.2) Gerência Técnica de Homocentro Regional;
3) Gerência de Núcleo Regional.
Parágrafo único - A organização da Fundação HEMOMrNAS, 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 referido no parágrafo único do art. lg da Lei
ng 10.254, de 20 de julho de 1990-
Art. 3g - A jornada de trabalho da Fundação HEMOMINAS é de
30 (trinta) horas semanais.
# lg - O servidor que ocupe cargo ou exerça função
correspondente à de médico, odontõlogo ou técnico de
patologia clínica terá jornada de trabalho de 24 (vinte e
quatro) horas semanais, com o vencimento correspondente à
jornada de 30 (trinta) horas semanais.

- O servidor da Fundação HEMOMINAS poderá optar pela
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, sendo
assegurado o vencimento correspondente a essa jornada.
Art. 4g - 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 de assessoramento,
destinados à estrutura intermediária da Fundação HEMOMINAS,
são os constantes no Anexo II desta lei.
Parágrafo único - O servidor do Quadro de Pessoal da

Fundação HEMOMrNAS, durante o exercício de cargo em comissão
na entidade, poderá optar pelo recebimento do vencimento
básico do seu cargo efetivo, acrescido de 20% (vinte por
cento) do vencimento do cargo em comissão.
Art. 6g - Ficam criados no Quadro de Pessoal da Fundação
HEMOMINAS os cargos de provimento efetivo constantes no
Anexo III desta lei, destinados à implantação e à
consolidação de sua estrutura orgânica.
Art. 7g - Os vencimentos dos servidores da Fundação
HEMOMINAS passam a ser os constantes no Anexo IV desta lei,
para a carga horária semanal de 40 (quarenta) e de 30
(trinta) horas.
Art. 8g - Nos valores previstos nos Anexos III e IV desta
lei, estão incorporadas a Gratificação de Apoio ao
Executivo, instituída no art. 5g da Lei ng 10.364, de 27 de
dezembro de 1990, e o índice de reajustamento de janeiro de
1993, nos termos do art. 17 da Lei ng 11.091, de 4 de maio
de 1993.
Art. 9 - Os valores previstos nos Anexos II, III e IV
desta lei, retroativos a lo de janeiro de 1993, definem a
base de cálculo para reajustamentos concedidos
posteriormente àquela data, não gerando, para os servidores,
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direito à percepção de qualquer acréscimo ou diferença na
remuneração já percebida.
Art. 10 - Para ocorrer às 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 aru 43
da Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação, observadas as datas de vigência previstas nos Anexos
II, III e IV.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -
Ibrahim Jacob.



297

Belo Horizonte, terça-feira, 13 de julho de 1993

ATAS

ATA DA 14 REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NQ
35/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO 70
DO ART. 36 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
As dezesseis horas e doze minutos do dia vinte e dois de
junho de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no
Plenarinho 1 os Deputados Bonifácio Mourão, Jorge Eduardo,
Sebastião Costa, Baldonedo Napoleão, Arnaldo Canarinho, José
Leandro, Dílzon Melo (substituindo este á Deputada Maria
Olivia, por indicação da Liderança do PDT), Geraldo da Costa
Pereira (em substituição ao Deputado Antônio Júlio), por
indicação da Liderança do PMDB) e Romeu Queiroz (em
substituição ao Deputado Célio de Oliveira, por indicação da
Liderança do PRS), membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Jorge
Eduardo, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião tem por finalidade eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o Relator e, se possivel, apreciar o
parecer para o lg turno da proposição em epígrafe. O
Presidente "ad hoc' determina a distribuição das cédulas de
votação devidamente rubricadas e convida o Deputado
Bonifácio Mourão para atuar como Escrutinador. Após a
apuração, são proclamados eleitos para os cargos de
Presidente e de Vice-Presidente os Deputados Maria Olivia e
Márcio Miranda, respectivamente. Nesse momento, os Deputados
Célio de Oliveira, José Braga, Antônio Júlio, Márcio Miranda
e Maria Olivia passam a participar da reunião. O Deputado
Jorge Eduardo dá posse á Deputada Maria Olivia, que agradece
a confiança nela depositada e designa o Deputado Bonifácio
Mourão para relatar a matéria. Este, por sua vez, solicita
que a reunião seja suspensa por 5 minutos para que se façam
algumas alterações no seu parecer, o que é deferido pela
Presidência- Reabertos os trabalhos, o Deputado Bonifácio
Mourão procede à leitura do seu parecer, que conclui pela
aprovação da Proposta de Emenda á Constituição ng 35/93, no
lg turno, com as Emendas ngs 1 e 2. Submetido a discussão e
a votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parla-
mentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1993.
Maria Olivia, Presidente - Célio de Oliveria - Ronaldo

Vasconcel los - Marcos Helênio - Adelmo Carneiro Leão -
Ajalmar Silva - Jorge Eduardo - Péricles Ferreira -
Agostinho Patrus - Sebastião Costa.
ATA DA 32a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro de julho de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1
os Deputados Bonifácio Mourão, Ronaldo Vasconcellos, Gilmar
Machado (substituindo este ao Deputado Antônio Fuzatto, por
Indicação da Liderança do PT) e Célio de Oliveira (em
substituição ao Deputado Alvaro Antônio, por indicação da
Liderança do PRS). Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Bonifácio Mourão, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Célio de Oliveira que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
informa ter a reunião a finalidade de apreciar o parecer
sobre as emendas apresentadas, no Plenário, ao Projeto de
Lei nQ 1.452/93, do Governador do Estado, o qual reorganiza
a Fundação Rural Mineira. Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RURALMINAS - e dá outras providências. O
Presidente informa que o projeto se encontra em fase de
discussão, com vista ao Deputado Gilmar Machado, a quem é
concedida a palavra. O Deputado Ronaldo Vasconcel los
apresenta a Proposta de Subemenda ng 1 á Emenda flQ 4. Neste
momento, comparece o Deputado Ermano Batista, membro efetivo
da comissão. Encerrada a discussão e tendo em vista a
ausência do Relator, Deputado Geraldo da Costa Pereira, o
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Ermano Batista,
a quem submete para exame a proposta de subemenda do
Deputado Ronaldo Vasconcellos. O Relator emite parecer,
mediante o qual acata a Proposta de Subemenda ng i á Emenda
ng 4. Colocado em votação, é o parecer aprovado, com a
alteração proposta, razão pela qual é concedido ao Relator o
prazo regimental para apresentação de nova redação do
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da Emenda flQ
4, na forma da Subemenda ng 1, e pela rejeição da Emenda n
5, sendo o parecer assinado por todos. Em seguida, a
Presidência determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Dilzon Melo - Alvaro Antônio
- Ronaldo Vasconcel los - Gilmar Machado.
ATA DA BOa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas e quinze minutos do dia cinco de julho de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Raul Messias,
Roberto Amaral e Agostinho Patrus (substituindo este ao
Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança do PFL),
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente. Deputado Célio de Oliveira, solicita ao
Deputado Agostinho Patrus que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Prosseguindo, a Presidência Informa que a
presente reunião destina-se a apreciar o parecer do Relator
sobre o Projeto de Lei ng 1.399/93, em turno único, e sobre
as emendas a ele apresentadas. Encerrada a l@ parte dos
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. A Presidência
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passa a palavra ao Deputado Roberto Amaral, Relator do
projeto supracitado, para que emita seu parecer. Esse par-
lamentar solicita a distribuição de avulsos da matéria, o
que é deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos Deputados, convoca-os para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada às 14 horas deste
mesmo dia, com a finalidade de se apreciarem, em turno
único, os pareceres sobre o Projeto de Lei flQ 1.399/93, de
autoria do Governador do Estado, o qual estabelece as
diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o
exercício de 1994, bem como sobre as emendas a ele
apresentadas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos-
Sala  das Comissões, 5 de julho de 1993-
Célio de Oliveira, Presidente - Raul Messias - Roberto
Amaral - Agostinho Patrus - Romeu Queiroz - Jorge Eduardo

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA
A CONSTITUIÇÃO NQ 22/92

Comissão de Redação
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa,
tendo como primeiro signatário o Deputado Paulo Pettersen, a
Proposta de Emenda à Constituição nQ 22/92. que dá nova
redação ao art. 34 da Constituição do Estado, foi aprovada
no 2g turno, na forma do vencido no lg turno, com a Emenda
nQ I-
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 promulgada.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 22/92
Dá nova redação ao art. 34 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1Q - O art. 34 da Constituição do Estado de Minas
Gerais passa a 'vigorar com a seguinte redação:
"Art. 34 - E garantida a liberação do servidor público

para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade
sindical representativa de servidores públicos, de âmbito
estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos
e vantagens do seu cargo.
Parágrafo único - Os servidores eleitos para cargos de

direção ou de representação serão liberados na seguinte
proporção, para cada sindicato:

- de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) filiados, 1 (um)
representante;
II - de 3.001 (três mil e um) a 6.000 (seis mil) filiados,

2 (dois) representantes;
III - de 6.001 (seis mil e um) a 10.000 (dez mil)

filiados, 3 (três) representantes;
IV - acima de 10.000 (dez mil) filiados, 4 (quatro)

representantes..
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Art. 2g - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de julho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -
tbrahim Jacob.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Ng 35193

Comissão de Redação
A Proposta de Emenda á Constituição flQ 35/93, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao 7g do art. 36
da Constituição do Estado, foi aprovada no 2g turno, na
forma original.
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 promulgada.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Ng 35193
Dá nova redação ao 7g do art. 3€ da Constituição do

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - O ?Q do art. 36 da Constituição do Estado passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 36 - ...............................................
7g - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a

contagem reciproca do tempo de serviço nas atividades
pública ou privada, nos termos do f 2g do art. 202 da
Constituição da República.".
Art. 2g - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de julho de 1993-
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Ibrahim Jacob.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

401 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, que preside a reunião desta tarde, distinto e
seleto público que nos vê e nos ouve, representantes da
imprensa, inicialmente gostaria de registrar que hoje, pela
manhã, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
recebeu a visita do Prof. Paulo Roberto Haddad, que fez uma
brilhante exposição sobre a situação e o momento económico.
Qual o papel do Orçamento no desenvolvimento do Estado? Que
importância tem ele como fator indutor das ações
governamentais? De há muito, tinhamos o propósito de tratar
do tema, que se nos afigura extremamente importante.
"Desenvolvimento" continua a ser a palavra chave para
superar a miséria, a fome, o analfabetismo, a doença e todas
as mazelas sociais resultantes da ausência de serviços
sociais básicos.
A opinião pública brasileira fica, a cada dia que passa,

mais estarrecida, indignada e assustada com os dados que se
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divulgam sobre a realidade do Pais, O IBGE, na sua última
pesquisa, mostrou números alarmantes sobre a pobreza
nacional. Até mesmo Minas Gerais entrou na lista, com altos
índices de miséria detectados no interior e na Capital.
Mais recentemente, a Comissão Econômica para a América
Latina - CEPAL -, com base em levantamento fidedigno,
declarou que a população de pobres no Brasil, em 1990, já
atingia a cifra de 69.8 milhões de pessoas, número maior do
que o de todos os franceses ou ingleses residentes em seus
países. Desse total, 34,8 milhões foram classificados como
indigentes, vivendo abaixo da linha da pobreza, sem dinheiro
sequer para as despesas com alimentação e vestuário.
Outra observação da CEPAL foi que, de 69,8 milhões de
brasileiros pobres, 45,8 milhões vivem em áreas urbanas, o
que leva à favelização constatada pelo IBGE no senso
realizado em 1991. Hoje, em nossas áreas urbanas.
concentram-se 20,4 milhões de indigentes, de um total de
34,8 milhões.
São impressionantes, impressionantes mesmo - ainda citamos
os dados fornecido pela CEPAL - os números sobre o
crescimento da pobreza no País. O número de habitantes
pobres passou de 50,9 milhões em 1979 para 61,03 milhões em
1987. Chega-se à cifra de 64,7milhões em 1989 e de 69,8
milhões em 1990. Desse ponto até os índices apurados em
1990, verifica-se um salto de quase 10%.
Não admira, pois, que o Governo Federal venha considerando

o plano de combate à fome e à miséria, sob a coordenação do
sociólogo Herbert de Souza, a sua grande prioridade. Quem
está morrendo de fome não pode ficar esperando que a
situação econômica se normalize para poder ter comida sobre
sua mesa - até porque a crise brasileira vem ocorrendo há
várias décadas. A médio e longo prazo, porém, devem ser
implementadas políticas de desenvolvimento, destinadas a
corrigir os desequilíbrios regionais e as disparidades
sociais, pois isso é o que garante a melhoria das condições
de vida da população. Passemos, pois, ao exame do assunto,
que desdobraremos em alguns tópicos. Iniciaremos falando do
orçamento como indutor das ações do governo.
O instrumento mais importante para colocar em prática essas

medidas é o orçamento, instrumento adequado para a condução
de uma política governamental eficaz, tendo-se como meta
alcançar o máximo de bem-estar social.
Já ensinava o mestre Aliomar Baleeiro que, nos Estados
democráticos, o orçamento é considerado o ato pelo qual o
Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por
certo período e em pormenor, as despesas destinadas ao
funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados
pela política econômica ou geral do pais, assim como a
arrecadação das receitas já criadas em lei".
A Lei ng 4.320, de 17/3/64, define o orçamento, em seu art.
2g, como a "discriminação da receita e despesa, de forma a
evidenciar a política econômica financeira e o programa de
trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade,
universalidade e anualidade".
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De acordo com a constituição em vigor, verificamos que, ao
se articular com o Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento se apresenta como
verdadeiro instrumento de planejamento, gestão e controle
democráticos, pretendendo-se com ele, através da destinação
ordenada de recursos, materializar ações e objetivos no
sentido de minimizar os problemas sociais e econômicos
existentes no País. Passemos à técnica e aos princípios do
Orçamento.
Os princípios orçamentários fundamentais, como se sabe, são
a unidade, pela qual os orçamentos parciais dos órgãos do
Estado devem fundamentar-se em uma política orçamentária
única, estruturada uniformemente; a universalidade, que
consiste na exigência de se incluírem no orçamento todos os
aspectos dos programas de cada órgão, principalmente aqueles
que envolvem qualquer transação financeira ou econômica; a
anualidade, que corresponde á adoção do período de um ano
para vigorar o orçamento; e a programação, que se
caracteriza pela forma e conteúdo programáticos de que se
deve revestir o orçamento. Incluem-se ainda entre esses
princípios o da exclusividade, pelo qual se deve evitar
incluir na lei de orçamento normas estranhas á previsão da
receita e à fixação da despesa; o do equilíbrio, que
consiste na exigência de manutenção do equilíbrio, do ponto
de vista financeiro, entre os valores de receita e despesa;
e, finalmente, o da legalidade, segundo o qual a
administração se subordina aos ditames da lei.
Quanto ao processo de elaboração orçamentária no Executivo
e da apreciação na Assembléia, embora a iniciativa da lei
orçamentária, bem como a do Plano Plurianual e a da Lei de
Diretrizes Orçamentárias sejam de competência privativa do
Executivo, temos que, de acordo com o disposto no art. 66,
III. "g" e "i", da Constituição Estadual, o Legislativo já
não é mais um mero homologador dos planos do Governo para
tornar-se também responsável. em todas as fases do processo
orçamentário, na elaboração, na execução e na fiscalização.
Elaborado o projeto de lei relativo ao Orçamento anual,

a este é encaminhado á Assembléia para ser apreciado, nos
O	termos do art. 160 da Constituição Estadual.

Cabe á Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
no prazo de 45 dias, emitir o seu parecer, sendo os

e primeiros 15 dias destinados á apresentação de emendas ao
2	projeto, conforme o art. 216 do Regimento Interno da Casa.

Algumas condições são impostas quando da apresentação
dessas emendas, resguardandoa obediência às diretrizes,

e metas e prioridades já definidas nos documentos
orçamentários anteriormente aprovados. Assim, deverão as

Vi emendas ser compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, além de indicar os recursos
necessários, admitidos somente os provenientes de anulação
de despesas, excluídas aquelas enumeradas na alínea "b" do
inciso III do art. 160 da Constituição Estadual.
Finalmente, apreciados o projeto e as emendas pelo Plenário
da Assembléia, será ele enviado ao Governador do Estado para
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sanção, cabendo ao Legislativo o acompanhamento da execução
orçamentária.
A participação da Assembléia Legislativa no processo

orçamentário não se esgota nesse ponto. Sancionada a lei
orçamentária, põem-se a sua disposição, bem corno do Poder
Executivo e da própria sociedade, mecanismos que lhes
permitem exercer o controle e a fiscalização do cumprimento
do plano aprovado.
O texto constitucional, em seu art. 73. lci, 1, II e III,
explicita as formas de controle válidas para os atos das
unidades de qualquer dos Poderes do Estado e de entidades da
administração indireta, que são controles internos exercidos
pelo próprio Poder e a entidade envolvida, de forma
integrada; controle externo, exercido pela Assembléia
Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas, nos termos
dos arts. 74 e 76 da Constituição Estadual; e controle
direto, exercido pelo cidadão e associações representantes
da comunidade, na forma do art. 82 da Carta Estadual.
Dada a importância do Orçamento como instrumento para se
alcançar o bem-estar social, achamos que é importante
repensar o papel do Poder Legislativo, ao discuti-]o e votá-
lo. Cabe a esse Poder ajudar a dar forma ás ações do
Governo, transformando o que é muitas vezes uma peça fria
num instrumento vivo para promover o desenvolvimento social
e económico do Estado.
Os Deputados sabem, como ninguém, as carências das regiões
que aqui representam, podendo funcionar como "antenas
sensíveis" do Governo para direcionar os recursos do erário.
As audiências públicas que vêm sendo realizadas em todo o
Estado recolhem importantes subsídios para orientar O
Legislativo na formulação de políticas e na adoção de
medidas capazes de atender ás necessidades sociais.
Se o Orçamento possui um papel relevante como fator indutor
nas ações do Governo, cabe ao Legislativo colaborar
ativamente para que essa ação se faça em consonância com as
exigências do povo.

401 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
D Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs
Deputados, visitantes, funcionários desta Casa, antes de
tudo, minhas congratulações pela vibrante exposição feita
pelo nosso colega Deputado Roberto Amaral. E é também sobre
o tema por ele abordado que falarei aqui.
A ação da cidadania contra a fome e pela vida, tendo à
frente a figura ímpar de Herbert , de Souza, o Betinho, dá
continuidade ao Movimento pela Ética na Política, que
resultou no "impeachment" de Colior. A idéia é sensibilizar
não apenas as autoridades governamentais, mas,
principalmente, a sociedade civil (cidadania), que se orga-
niza, em todo o Pais, na forma de comitês, para resolver
problemas localizados, relativos à fome e à miséria.
Já estão em atuação cerca de 150 comitês, em todo o Brasil.

Em Belo Horizonte, o pioneiro é o comitê da Igreja do Carmo-
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Sion, de que temos a honra de participar e que já apresenta
atividades concretas, como o fornecimento de alimentação
para incentivo a mutirões em favelas, para a construção de
redes de saneamento básico; o fornecimento de gêneros
alimentícios de primeira necessidade para creches carentes;
a articulação entre o Sindicato dos Panificadores e diversas
instituições filantrópicas, para a doação de 45 mil pães, e
a fabricação de camisetas para divulgação da campanha, com
participação voluntária de cartunistas e gratuidade no
trabalho de impressão em "silk-screen".
As compras têm sido feitas com a doação de tiquetes-
refeição de funcionários das agências da Savassi e de
compensação do Banco do Brasil e contribuições particulares.
Campanhas semelhantes estão sendo lançadas junto aos
funcionários da CEMIG e ás Secretarias de Estado.
Faço-me porta-voz do apelo feito ontem, em rede nacional de
televisão, por Herbert de Souza: "vamos decretar o
"impeachment" da fome em nosso Pais"! Conclamo a todos desta
Casa, Deputados e funcionários, a participarmos dessa nobre
cruzada. A nossa participação significará mais um exemplo de
solidariedade, por parte desta Assembléia, com os 32 milhões
de brasileiros em estado de miséria.
Sr. Presidente, passo a ler, agora, o editorial do "Hoje em
Dia": (- Lê:)
"Sorte Lançada
Contra a fome a cidade começa a movimentar-se na esteira do
mutirão deflagrado pelo sociólogo Herbert de Souza, o
Betinho, com o objetivo de diminuir o número de miseráveis
no pais, cerca de 32 milhões de pessoas, conforme dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em Minas
são 970.071 famílias na miséria e na capital 62.822 vivem em
estado de indigência, entre elas 4.800 moram sob viadutos.
Mais que os números, a realidade fala por si e demonstra o
abismo que separa e confirma e as desigualdades sociais no
Brasil. Um quadro a exigir esforço comum da sociedade e
governo para a reversão das expectativas de crescimento do
cenário de miséria, fome e pobreza.
A ação dos cidadãos contra a fome espelha-se no sentimento

de solidariedade que atinge de forma particular a sociedade
brasileira, como substância inerente ás posições que, no
campo político, ganharam o impulso pela revalorização da
ética. Ao engajar a população no projeto, a ação contra a
fome e a miséria chega às ruas e torna-se objeto real,
concreto, de interferência no cotidiano. E coloca em
evidência pressupostos de sustentação da cidadania
considerados indispensáveis no campo do sentimento da ajuda
entre as pessoas, retirando de cena a indiferença coletiva,
e também a individual, quanto à sorte dos deserdados da
vida.
A situação se agrava à medida em que os projetos
governamentais para revitalização da economia caem no vácuo
que permite uma sobrevida longa à inflação. Com danosos
reflexos sobre a qualidade de vida da população,
particularmente as camadas da base da pirâmide social. Mais
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que a indignação quanto á situação de vida dos brasileiros
abaixo e na linha da miséria, deve a sociedade buscar
fórmulas que combatam a pobreza, inserindo novamente essa
legião de oprimidos no contexto social com uma vida digna.
O combate à fome exige a adoção de ações estruturais

concretas, capazes de reverter o crescendo de miséria e fome
que assola o pais, erigindo um muro quase intransponível
entre seus habitantes. Sem a participação popular, os
programas governamentais pouco poderão fazer para resolver o
problema. As medidas emergenciais devem seguir-se os acordos
que possibilitem investimentos que resgatem a divida social
que o pais tem com significativa parcela da população. Sem
isso, dificilmente os prognósticos de retomada do
desenvolvimento serão vitoriosos.'
(- Publicado de acordo como texto original.)
Solicito, Sr. Presidente, a transcrição deste artigo na ata

dos trabalhos de hoje. A situação de que estamos tratando já
foi bem delineada pelo nosso companheiro Deputado Roberto
Amara], porque somos uma das nações mais ricas do mundo,
entretanto, temos o maior contingente de miseráveis do
planeta.
Minas Gerais, o segundo Estado mais rico do Brasil, tem um
dos maiores índices de prostituição infantil e de
miseráveis. Segundo o editorial do jornal "Hoje em Dia',
chega a quase 1 milhão o número de famílias em situação de
absoluta pobreza. Não podemos calar a nossa voz diante dessa
guerra injusta. Quando nossos irmãos trabalham e, sequer,
têm pão, vivendo pelas ruas.
Entretanto, Sr. Presidente, permita-me discordar de alguns
colegas desta Casa, até da minha Bancada, porque a nossa
preocupação não está no embelezamento de praças e jardins,
uma vez que o povo não tem casa, pão, escola e saúde. Essa
é a nossa preocupação.
Essa foto, que tanto lembra a minha família, publicada em
um dos nossos jornais, mostra a miserabilidade de uma
família que hoje vive na Praça Carlos Chagas e que tem como
teto as árvores.
São 4.800 famílias, cadastradas como sem teto. Nós,
Deputados, estamos indiferentes a isso, e o povo está
Indiferente a nós, Sr. Presidente. O povo está indiferente a
nós, quando 93% da população não acredita em nós. Temos que
reverter essa situação. Sonos uma esperança para Minas
Gerais. Não é possível aceitarmos, passivamente, manchetes
como essa.
A India, com 860 milhões de habitantes e apenas 10% do
nosso PIB, não tem 500 mil crianças prostituídas. Isso dói,
isso nos fere e nos deixa mal, tanto para minha consciência
de cristão, como perante Deus e meus irmãos!
A desnutrição infantil em Belo Horizonte é alarmante. Temos

77 mil crianças na miséria. Isso é uma guerra suja, e nós,
como representantes desse povo bom, que é o povo mineiro,
não podemos aceitá-la. Ninguém pede nada mais do que
justiça.
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Matéria publicada no jornal "Estado de Minas !! mostra que
não é a construção de um viaduto ou de algumas praças, que
satisfaz o nosso povo. Enterram-se Cr$200.000.000.000.00
nessas obras que ninguém pediu, cujo projeto ninguém
conhece, senão os empreiteiros, únicos interessados em obras
faraônicas.., O que o nosso povo quer, Sr. Presidente, é
justiça, e os graves problemas revelados pela pesquisa sobre
os meninos de rua nos mostram que não e possível ser feliz
quando os filhos estão na rua roubando para sobreviver, sem
assistência médica e educacional.
Os problemas dos quais reclama nosso povo nas pesquisas
são: desemprego, falta de segurança, falta de transporte,
fome, falta de escolas e hospitais.
No vale do Jequitinhonha, famílias inteiras tomam sopa de

barro, porque não têm sequer água para beber. No nosso Pais,
que tem a décima primeira economia do ocidente, tudo isso
acontece. Vamos renovar a pauta de Minas Gerais. Isso
depende de cada um de nós.
Já foi dito há cerca de 200 anos que, se quisermos,
poderemos fazer de Minas Gerais um grande Estado e deste
Brasil uma grande nação. Muito obrigado.

401 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado Ibraflini ,Jacob
O Deputado Ibraflim .Jacob - Sr. Presidente, Srs Deputados:
acostumados, de longa data, aos meandros das duras lides
trabalhistas, particularmente as do sindicalismo, em suas
nuances heróicas para vencer barreiras que vão do imobilismo
á intolerância injustificável, preocupa-nos o fato das
seguidas denúncias de fraude nas eleições em curso no
Sindicato dos Bancários, que é tido, em termos absolutos,
como o maior do Estado.
Partindo da premissa de que um sindicato deve,
necessariamente, ser o órgão pleno e inquestionável de
defesa dos interesses de uma classe e que, por isso, não se
Pode desvirtuar por força de eventuais rivalidades
intestinas que visam apenas á supremacia de grupos em busca
de valores aleatórios, a verdade é que os reclamos públicos
de bancários, no desenrolar de um pleito que deveria ser
pacifico, acabam dando-nos a nitida impressão de que,
realmente, as Instituições no Brasil, quase sem exceção,
estão entrando em crise profunda não só em função dos meios
mas também dos fins, porque o elemento humano se encontra ã
deriva. E isso nos dói, porque faz desvanecer muitas
esperanças de uma remissão dos costumes, da valorização efe-
tiva da essência chamada trabalho. Protestam centenas de
companheiros bancários contra a forma como está sendo
conduzido o processo eleitoral do referido sindicato, pois,
segundo denúncias, a Comissão Eleitoral teria escolhido
mesas coletoras de votos sem nenhum critério de paridade ou
ponderação, beneficiando apenas alguns segmentos; isso
estaria resultando em uma coleta viciada, corrida, com
preterição, em todo o território mineiro.
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Caso venha a ser comprovada a denúncia, o que seria um fato
lamentável, teríamos mais uma dessas contingências
deploráveis que servem apenas para fazer esvair e
desestruturar instituições da importância do Sindicato dos
Bancários. E seria um retrocesso, um lamentável retrocesso,
dando espaço para valores estranhos á vida sindical. Assim,
considerando a expressão dessa notável entidade de classe,
cumpre-nos registrar o veemente protesto que nos chega de
várias lideranças daquele organismo, as quais, ao mesmo
tempo, exortam os companheiros a exercer o seu direito de
escolha com bom-senso e habilidade para que, ao final,
prevaleça o interesse maior daqueles que dão o seu suor pela
causa, que é também pública.

401? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2416193 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores e senhoras, companheiros que ocupam as
galerias desta Casa, que é a casa do povo, queremos,
primeiramente, cumprimentar a todos os companheiros
eletricitários funcionários da CEMIG.
Estejam certos de que não estou fazendo isso para fazer

média com nenhum dos senhores. Sou a favor de uma democracia
participativa. Já deveria ter acabado, entre nós, a
democracia na qual votamos e diante da qual lavamos as mãos,
deixando para os eleitos toda a responsabilidade e o direito
de fazer do mandato o que bem quiserem Eu acredito que se a
sociedade civil organizada participasse mais da vida pública
deste País, não teríamos chegado a um Colior de Mello, a um
Newton Cardoso e a tantos outros.
Infelizmente, neste Pais, o que acontece é um descrédito,

sobretudo, do Poder Legislativo. Mas quero dizer aos
companheiros aqui presentes, que estão ativamente
acompanhando o projeto em tramitação nesta Casa, que é
obrigação de qualquer cidadão o que vocês estão fazendo
neste momento Quero felicitá-los pela capacidade de mobi-
lização, ao trazerem a esta Casa tanta gente para acompanhar
o que se passa aqui dentro. E é isso que temos que fazer,
não apenas em um ou outro projeto mais polêmico, mas sempre.
E inacreditável que existam eleitores que, passado um ano
das eleições, não sabem em quem votaram, como seu Deputado
vota, como seu Deputado os representa. O que temos visto é
um trabalho programado, com o propósito de desmoralizar,
sobretudo, o Poder Legislativo.
Sabemos que existem Desembargadores e Juizes corruptos, e
parece que o Poder Judiciário é intocável- Ninguém ousa
criticar ou falar mal de Juiz, a não ser de juiz de futebol.
O Poder Executivo é também poupado pelas manifestações,
porque o Poder Executivo é aquele capaz de pôr e tirar um
funcionário, de fazer o pagamento, de distribuir benesses.
Então, fica para o Poder Legislativo a responsabilidade por
todas as trapalhadas que existem no Pais.
Não quero, absolutamente, que os senhores pensem que

estamos querendo, aqui, tirar a nossa culpa e
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responsabilidade, mas o Poder Legislativo è a representação
da sociedade, e, se existem políticos corruptos, é porque
existem cidadãos corruptos, se existem políticos
preguiçosos, é porque, na sociedade, existem cidadãos
preguiçosos. E, se podemos dizer que existem cidadãos que
trabalham, cidadãos honestos, vocês que estão nas galerias
podem ter a certeza de que existem também políticos e
Deputados, inclusive nesta Casa, que trabalham, Que 5O
honestos, que procuram dar testemunho do que fazem.
O que é preciso é que todos sejamos fiscalizados. Não
adianta que um Deputado desta Casa fale por ai q ue não vota
sob pressão. Nós votamos sob pressão. Não acho e não vejo
nenhum desmerecimento nisso, porque, quando meus eleitores
cobram de mim uma posição, eles estão exercendo seu direito.
Estamos aqui para representá-los. Os funcionários da TELEMIG
se sentem ameaçados. Isso porque zelam por um patrimônio
que ajudaram a criar e, de uma hora para a outra, sentem
que esse patrimônio pode fugir de suas mãos. Um patrimônio
que é público, que não é de fulano nem de beltrano. Nada
mais do que justo que vocês apareçam nesta Casa para
acompanhar a votação, para ver os procedimentos dos
Deputados. E até uma obrigação. E vocês devem estar
estranhando e pensando: "Que Assembléia vazia! Onde estão os
Deputados?" Estão nas reuniões de comissões. Alguns um pouco
atormentados, assustados com o que está acontecendo. Eu
lhes garanto, companheiros que estão nas galerias, que se
galerias cheias fosse uma constante nesta Casa, com os
Deputados sendo sempre fiscalizados, a situação no Plenário
seria outra.
Não vou dizer que tudo correria ás mil maravilhas, mas não
se chegaria ao descaso, aos abusos que também são cometidos
nesta Casa.
Não adianta criticar só o Governo, responsabilizar somente
Hélio Garcia por toda confusão que possa acontecer Hélio
Garcia sabe com quem ele conta, sabe onde buscar respaldo, e
nós, Deputados, podemos fazer o elo entre os eleitores e o
Poder Executivo. E, é claro, se o Poder Executivo sentir
que não está respaldado pelos representantes que tem nesta
Casa, ele vai ser menos autoritário em relação aos projetos
que aqui têm chegado
Acredito que nenhum funcionário tenha esquecido o que
aconteceu aqui há poucos dias. Uma greve de 77 dias, da
qual os funcionários saíram de cabeça erguida, porque
souberam lutar, porque souberam colocar em risco o seu
emprego, recusando-se a aceitar a dominação e as migalhas
que o Governo lhes oferecia e continua oferecendo. Mas
todos sabemos, e os partidários do Governo sabem, que não
houve ganho real, que um professor com quatro mil e poucos
cruzeiros não tem condições e equilíbrio para trabalhar. E
preciso que vocês estejam presentes todas as vezes que
aparecer projeto importante. Venham fazer pressão sobre nós;
é direito de vocês. Temos que concordar com a pressão que
recebemos. Fomos eleitos pelo voto do cidadão. Ao cidadão
cabe também fiscalizar o Poder Executivo, o Poder Judiciário
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e o Poder Legislativo. Estejam certos de que não quero
fazer média, pois estão de parabéns pela mobilização e pela
organização que vocês têm mostrado aqui nesta Casa.

401 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/5/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, companheiros presentes nas
galerias, gostaria, primeiro, de saudá-los, em nome da
Bancada do PT desta Casa, e dizer para vocês o quanto é
importante para nós do PT, que somos minoria nesta Casa, ver
estas galerias repletas, com vocês reivindicando seus
direitos. Isso nos dá força para lutar cada vez mais para
que esta Assembléia tenha mais partidos comprometidos com a
luta dos trabalhadores.
Outro comentário que gostaria de fazer é o seguinte: quem

é o responsável pelos projetos que estão aqui? O Governador
enviou um projeto a respeito das ações da CEMIG, sabendo, de
antemão, que ele vai ser aprovado. Quem é o responsável? O
responsável não é ele. Os responsáveis são os Deputados, que
deveriam estar aqui presentes para discutir o projeto, e não
estão. Temos 77 Deputados nesta Casa, portanto, com exceção
daqueles que estão nas comissões, os restantes deveriam
estar aqui no Plenário, debatendo e discutindo conosco esse
projeto. Entretanto, eles vêm aqui como "pau mandado" do
Hélio Garcia, e votam como ele quer. No nosso entender, esta
postura assumida pela maioria dos Deputados é muito grave e
não funciona.
Nós, da Bancada do PT nesta Casa, queremos, cada vez mais,
resgatar a imagem do político, tornando-o uma pessoa
respeitada nesse Pais. Mas eu pergunto: com um procedimento
desse nível, pode-se respeitar esses Deputados? Não. Nós
sabemos disso. Vocês, que são trabalhadores, sabem que hoje
não podemos ter esse tipo de respeito, pois a maioria dos
Deputados desta Casa não têm compromisso com seus eleitores.
Têm compromisso com seu umbigo, com sua pessoa e com sua
maneira de viver, esquecendo-se do povo, assim que são
eleitos.
Participei da audiência pública realizada ontem, em
Uberlândia, e um fato chamou a minha atenção: os
trabalhadores da educação portavam cartazes reivindicando
melhorias, quando o Deputado João Batista lhes disse: "Se
vocês quiserem ganhar muito, devem candidatar-se a Vereador
ou Deputado". Isso é um absurdo! Um Deputado que diz uma
coisa dessa não tem responsabilidade nenhuma. Infelizmente,
muitos Deputados desta Casa pensam da mesma maneira. Ainda
bem, Deputado João Batista, que o senhor está aqui.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Esta
Presidência pede aos senhores presentes nas galerias que
mantenham silêncio para que possamos continuar os nossos
trabalhos.
O Deputado Antônio Fuzatto - Deputado João Batista,
gostaria que o senhor se inscrevesse e usasse do legitimo
direito de resposta, para explicar aquele procedimento. Para
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nós, aquele fato denigre a imagem desta Assembléia, e é com
aquelas pessoas que nós, Deputados, contamos o tempo todo.
Muito se discute sobre a questão dos traidores do
funcionalismo público, a respeito dos cartazes apresentados.
Tais cartazes causam polêmica, até hoje, aqui na Assembléia,
porque os Deputados não assumem o fato de que votaram contra
os funcionários públicos. O próprio Presidente desta Casa
dizia assim: "Este cartaz é falso, porque meu nome está ai,
e eu não voto porque sou Presidente.
Ele não vota, mas comanda quem vota. Todo mundo e'"pau man-

dado", inclusive o Presidente da Assembléia, Deputado José
Ferraz, e seus "cupinchas", em relação ao Sr. Hélio Garcia.
Disseram também que alguns Deputados estavam doentes. Mas o

que a gente afirma, aqui é que, se estivessem presentes,
votariam com o Sr. Hélio Garcia. A postura é sempre essa.
Assim, vocês, que estão na galeria, podem ver como é
difícil votar um projeto contra o Governador Hélio Garcia.
Ontem, um Vereador de Araguari, que não é do PT, nem de
nenhum partido progressista, dizia que nós queremos ver esse
Governo trazendo alguma coisa ao Triângulo Mineiro. Parece
que o Sr, Hélio Garcia até hoje não tomou posse e não
resolveu coisa alguma para o Estado de Minas Gerais. Não
resolveu e nem vai resolver.
Então, perguntamos aos Deputados: por que vocês votam com
esse homem, que não resolve os problemas de Minas Gerais?
Esse projeto que está sendo votado significa dar um "cheque
em branco" ao Sr. Hélio Garcia. Será que dá para votar a
favor de tal projeto? Os senhores sabem que não. Dessa
forma, queremos saber dos Deputados se vão votar a favor do
projeto, tornando-se traidores da CEMIG. Queremos que cada
Deputado assuma a postura de votar contra esse projeto.
Concluindo, quero pedir a todos vocês que continuem
pressionando. Somente a Bancada do PT não conseguirá
derrubar esse projeto, mas, com a força de vocês, será
possível reverter a situação. Peço, portanto, que vocês
continuem aqui, fazendo essa pressão. Muito obrigado.

401a REUNIAO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado João Batista
O Deputado João Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
ilustres componentes das galerias, gostaria de pedir à
ilustre platéia, que foi tão simpática com o nosso colega
Antônio Fuzatto - podem bater palmas para o Fuzatto, se
quiserem. Agora. Fuzatto, peço a você, que se refere muito
aos Deputados que votam projetos de interesse do Governo,
aos quais denomina de 'miquinhos amestrados", que peça
também aos seus "miquinhos" que nos deixem falar.

401a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colegas da
Mesa, do Plenário e das galerias, companheiros e
companheiras da CEMIG, a nossa Bancada votará contra esse
projeto. Não podemos admitir que o Governo do Estado
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continue repetindo as velhas formas de enviar os projetos
mais importantes. Enviam-nos sempre na última hora do se-
mestre legislativo para quê? Para que não tenham uma
discussão profunda e séria.
Esse projeto, além desses problemas, trouxe um outro,

seriissimo, que é exatamente a possibilidade de privatização
da CEMIG. Somente graças à mobilização de seus
trabalhadores, que mais uma vez demonstraram que são eles,
os trabalhadores, os que fazem a democracia e defendem os
grandes interesses nacionais, é que pudemos fazer com que o
Governo colocasse no projeto uma emenda que não permite a
privatização da CEMIG. Esta é uma vitória do movimento dos
trabalhadores da CEMIG, que, mais uma vez, vieram aqui
defender os interesses do Estado de Minas Gerais. A
manifestação é livre e democrática. Os trabalhadores estão
aqui para isso.
Discutimos com o sindicato e com as lideranças dos
trabalhadores 12 emendas. Uma das mais importantes era,
exatamente, aquela que não permite a conversão das ações
preferenciais em ações ordinárias. Essa emenda foi aprovada.
Essa possibilidade de colocação do bónus do Tesouro tem mais
de 30 dias, e o projeto chegou aqui no dia 18. Esse é um dos
motivos por que votaremos contra. A emenda foi aprovada, já
que é parte integrante do artigo. Portanto, além de constar
no projeto, eia não poderá ser vetada pelo Governador do
Estado. Isso significou realmente um avanço em relação ao
que existia.
Uma outra emenda que consideramos fundamental não foi apro-

vada, sendo esta uma das razões pelas quais votaremos contra
o projeto.
O projeto define que as prioridades desses recursos serão

aquelas constantes no plano plurianual, que são básicas;
saneamento, saúde, educação. Aliás, a expressão "e outros"
foi retirada, pois é uma expressão ofensiva. Mas isso não é
o bastante. O Relator teve o bom senso de reconhecer e a
retirou.
Quando o Governo do Estado toma qualquer empréstimo em

algum organismo internacional,ele especifica quais as obras
que serão feitas e onde será aplicado aquele empréstimo. O
Banco Mundial, inclusive, exige um relatório de tudo que
será feito. Entendemos que, quando o Legislativo aprova um
projeto como esse, sem que as obras constem no projeto, sem
que o Governo apresente tudo o que será feito. o Legislativo
está concedendo para o Executivo um cheque em branco. Esse
é, também, um dos motivos pelos quais votaremos contra o
projeto.
Além disso, levantamos uma série de questões. Hoje,
participamos de uma reunião na sala do Secretário do
Planejamento, eu e o Deputado Adelmo Carneiro Leão, com a
presença também de Edward Abreu, o Relator, e de
representantes do sindicato. Em relação ás taxas, o
Legislativo não teve tempo suficiente para pesquisar sobre
as que se praticam no mercado internacional. Os
representantes do Governo levaram pelo menos 30 dias para
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elaborar o projeto. Como querer que o Legislativo, em apenas
um dia, levante os dados? Naturalmente os representantes do
Governo disseram que são taxas praticadas pelo mercado.
Entendemos que a taxa de juros, assim como ataxa prevista
para a comissão, é elevada. 12% é altíssima. E natural q ue o
projeto disponha que a taxa pode ser até 12%. Queremos dei-
xar claro que, quando o Legislativo vota projeto como esse,
apressadamente, ele, na realidade, dá um atestado de sua
irresponsabilidade. Por isso, votaremos contra o projeto
apresentado pelo Governo.
Queremos deixar claro que as conquistas que o projeto
incorpora são fruto dessa mobilização de todos os
trabalhadores da CEMIG, que vieram aqui dar uma lição de
democracia neste Plenário.

401 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado Adelmo Carneiro Leão
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, companheiros e companheiras das
galerias, a primeira consideração que desejo fazer é fruto
do momento que estamos vivendo. Está, também, relacionada
com a oportunidade q ue tive de entrar em contato com vários
Deputados que apóiam o Governo Hélio Garcia, que se
mostraram preocupados com essa forma de encaminhamento de
propostas e projetos do Governo para a Assembléia
Legislativa.
Na realidade, já imaginávamos que a atitude do Governo
atual, ao encaminhar, dessa forma, um projeto de tamanha
seriedade e que compromete os recursos do Estado , fosse uma
prática superada e que pertencesse apenas a questões
relacionadas com o Governo passado. Lamentavelmente,
observamos que o Governo Hélio Garcia ainda reproduz , e
muito, atitudes que o povo mineiro repudia, pois lembram o
Governo anterior.
A expectativa que tenho é a de que os parlamentares que
apóiam o Governo Hélio Garcia não permitam mais que essas
atitudes se reproduzam aqui, pois elas, na realidade, fazem
desta Assembléia um departamento de Governo, quando esta
Casa deve ser um Poder capaz de garantir a estrutura
democrática do nosso Pais.
Foram os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG que tiveram
a oportunidade de denunciar, mais uma vez, gestos
arbitrários e autoritários que não devem mais acontecer. A
Assembléia Legislativa deve sentir-se orgulhosa - e nós, do
PT, já demonstramos isso - com a presença maciça dos
trabalhadores da CEMIG, bem como com a iniciativa de
promover, neste momento, essa lição de democracia.
Quero ainda salientar algumas questões que são importantes
e que demonstram a nossa posição contrária á aprovação do
projeto que ai está. A primeira delas é a forma superada de
encaminhar projetos sérios para a Assembléia Legislativa.
Todos nós percebemos que, num momento pequeno de discussão,
de debate, quando nos reunimos com o Secretário do
Planejamento, Paulo Paiva, e seus assessores, bem como com
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os Deputados Roberto Amara], Edward Abreu e Roberto
Carvalho, conseguimos avanços importantes nesse projeto,
inclusive esclarecendo dúvidas que não poderiam permanecer
durante a votação.
Entretanto, o projeto ainda não satisfaz, porque, nesse
momento grave da vida do Estado, não se pode admitir um
empréstimo dessa dimensão, sem projetos preestabelecidos,
sem projetos onde iremos realmente definir a aplicação
desses recursos. E necessário estabelecer prioridades,
porque senão corremos o risco de diluir US$200.000.000.00 e
ainda não termos os resultados necessários e esperados para
o Estado de Minas Gerais. E mais, daqui a alguns anos, o
Estado estará ainda mais penalizado com o pagamento de uma
dívida externa cada vez mais brutal e, cada vez mais,
escorchante dos nossos recursos.
Por isso nós votamos contra o projeto do Governo Hélio
Garcia e o fizemos também porque entendemos que, se as
negociações forem estabelecidas nos limites aqui propostos,
na realidade, esse empréstimo se tornará ainda mais oneroso
para o Estado de Minas Gerais.
A relação entre a Assembléia Legislativa e o Governo do
Estado não pode ser de debilidade, mas sim de poder. Este
Poder tem a responsabilidade de limitar o Governo do Estado,
a fim de que os recursos e a sua atuação sirvam aos
interesses do povo.
Podemos verificar que existem três itens que, associados,
levam a uma penalização do Estado. O primeiro é o limite de
12% de juros. Somando-se o limite de 12% com o limite de 4%
das comissões, isso elevaria o percentual da retirada de
recursos para cerca de 16%. E se enfrentássemos um pagamento
trimestral, a penalização seria ainda maior.
Assim, ao aprovar esse projeto, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais estará concedendo ao Governo um limite
inadmissível para os interesses do Estado. A questão, nesta
Assembléia, é estabelecer um limite que interesse ao povo.
Por isso votamos contra o projeto do Governador Hélio
Garcia.
Para encerrar, quero manifestar minha esperança de que
esta Assembléia Legislativa, motivada pela presença
permanente dos cidadãos deste Estado e dos servidores
públicos organizados de modo muito especial, possa cobrar
deste Governo a antecipação de propostas que possam ser
discutidas adequadamente, aqui. Ai, sim, contribuiremos, de
modo eficaz, para que venham recursos para o Estado. Nós
desejamos os recursos, é necessário buscar recursos, mas que
esses recursos sejam compatíveis com as possibilidades do
Estado, neste momento e no futuro. Então, definiremos as
prioridades capazes de tirar o Estado de Minas Gerais da
situação de dependência, de miséria e de prisioneiro dos
interesses das multinacionais e de particulares, e não dos
interesses dos cidadãos Muito obrigado.

401a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
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O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, companheiros das galerias, acho que não há muito
mais a dizer. Quero apenas fazer um alerta. Que é Que
estamos votando hoje? Seria importante que todos os
Deputados votassem contra este projeto. A Bancada do PT
votará contra, e acho que seria louvável que os nobres
colegas votassem contra, também. Por quê? Trata-se de um
projeto que envolve uS$200.000.000,00. Já se falou mais de
500 vezes que ele representa um cheque em branco para o
Governo. Não sabemos as prioridades que este Governo está
considerando. Se fossem consideradas hoje, entendo que
haveria um conflito entre os Deputados governistas, que se
lançariam como verdadeiros urubus na carniça aos seus locais
de atuação.
Não acredito em Papai Noel. A história nos mostrará,
futuramente, o que vai acontecer com este projeto. Em todos
os projetos aqui votados, sempre aconteceu o que nós, do PT,
prevíamos neste Plenário. Vai acontecer a mesma coisa, no
caso deste projeto. E um projeto unicamente eleitoreiro,
para as eleições do ano que vem. Não é outra coisa. Vamos
votar contra este projeto. E uma grande responsabilidade
deste Plenário. Por isso, estamos pedindo a vocês, àqueles
que tiverem um pouquinho de responsabilidade, de hombridade,
que votem contra este projeto. Ninguém está sendo
beneficiado com o Governo Hélio Garcia. Vocês estão aqui
para votar a favor deste projeto, mas morrendo de vontade de
votar contra.
Por isso, queria fazer um apelo a todos vocês - nós, da
Bancada do PT, vamos votar contra, já mostramos isso várias
vezes, não há por que discutir - pedir encarecidamente que
votem contra este projeto. Votando contra, abriríamos um
espaço para uma outra discussão, chamaríamos o Governador
Hélio Garcia para mostrar a ele que não somos capachos de
ninguém, que temos responsabilidade.
Isso é importante. Votem contra este projeto. Vamos ver

quem tem responsabilidade. Muito obrigado.
401a REUNIÃO ORDINARIA

Declaração de Voto Proferida em 24/6/93 pelo
Deputado Gilmar Machado

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, mais uma vez os trabalhadores - e hoje,
especialmente, os trabalhadores da CEMIG - estão dando uma
demonstração de força e de organização. Esses mesmos
trabalhadores, que derrotaram a política nefasta do Sr.
Newton Cardoso, demonstram, hoje, que não vão aceitar,
pacificamente, atitudes que venham lesar o patrimônio
público, dilapidar o patrimônio da empresa.
Queremos, então, registrar que votamos contra este projeto,
porque ele merecia um estudo mais profundo. Queremos fazer
um apelo aos Lideres do Governo para que não permitam mais
que projetos cheguem á Casa desta forma. Peço, também, que
tenhamos mais tempo para examinar projetos importantes.
Tivemos, apenas, cinco dias para examinar este que votamos
hoje. Então, pediria ao Deputado Romeu Queiroz, ao Deputado
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Agostinho Patrus que solicitem ao Governador que não envie
mais projetos importantes como este que acabamos de votar,
sem permissão desta Casa, sem que tenhamos tempo suficiente
para examiná-los.
Para finalizar, mais uma vez devo dizer que foi graças á
mobilização de vocês, trabalhadores da CEMIG, que se
conseguiu mudar em parte o projeto, garantindo que não
haverá a privatização branca da CEMIG. Isso só foi possível
com a sua atitude. Parabéns pela força sindical de vocês

401a REIJNIAO ORDINARIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado Tarcisio Henrigues
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, venho a esta tribuna profundamente chocado com o
procedimento de circunstantes que se dizem do Sindicato dos
Eletricitários da CEMIG. venho a esta tribuna profundamente
desolado com o procedimento de companheiros que dizem
representar o PT. Isso não é trabalho. Jamais um
representante do trabalho ou de partido de trabalhadores
poderia, nesta Casa, ter a atitude que agora acabam de
tomar. Vejo, na platéia, um vândalo, que joga em cima da
mesa um ovo, a ponto de ferir alguém. Vejo dinheiro jogado e
cartazes indecentes. imorais, dos quais, até agora, não
houve quem se apresentasse como autor, para responder pela
sua produção ou pela autoria das acusações ali contidas
Pergunto se a Bancada do PT assume a responsabilidade por
este panfleto. Quanto ao Sindicato da CEMIG, é preciso que
todos saibam.
O Sr. Presidente - A Presidência informa que a galeria não

pode se manifestar.
- A Presidência determina que seja retirado o elemento que

estava tumultuando os trabalhos.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, ele deveria
sair daqui preso, pelas acusações e injúrias que vem
fazendo, não a nós, mas à dignidade desta instituição, que
se chama Poder Legislativo. Infeliz do povo que não respeita
o Poder Legislativo. Amanhã, se este Poder estiver
desmoralizado como querem, teremos um povo sofrido e
oprimido nas ruas, passando fome e necessidades.
Mas, Sr- Presidente, é preciso dizer que este projeto não
traz prejuízo algum para os funcionários da CEMIO. Qual é a
dúvida? Qual é a razão da ignorância ou mesmo da insânia de
alguns que querem criar uma discussão para tapear este povo
que já vem sendo tapeado há tanto tempo neste Estado e neste
Pais?
Indago dos funcionários da CEMIG: por acaso não são os

funcionários mais bem aquinhoados deste Estado? Por acaso
não se transformaram nos verdadeiros donos da CEMIG?
Srs. Deputados, o que haveria de mais na privatização? Eu
sou testemunha de que uma empresa de energia elétrica da
minha região, há 80 anos, o dobro do tempo da CEMIG, serve a
146 localidades de uma forma muito melhor.
E não queiram saber o quanto ganham esses senhores que
vieram aqui nos acusar e injuriar e que recebem do povo o
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seu dinheiro. Eles falam que recebemos salários
exorbitantes. Mas são eles que não trabalham e que vêm para
as galerias, comportando-se não como funcionários, mas como
asseclas de um partido que está infelicitando a nossa nação.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tomado de indignação,
solicito a V. Exa. que, em nome da decência e da
responsabilidade, faça valer a ordem neste recinto, sem o
que não teremos uma instituição livre, como todos sonhamos.

401a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado José Militão
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, solicito de V.
Exa. seja feita convocação para uma reunião extraordinária
das Lideranças com a Mesa da Assembléia, para as 191h30min de
hoje, suspendendo-se por tempo indeterminado as atividades
do Plenário, para que possamos pôr fim a essa baderna que
está havendo nesta Casa.

401 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado Edward Abreu
O Deputado Edward Abreu - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
desde ontem discutimos este projeto, que é do maior
interesse para o Estado de Minas Gerais e para os seus
cidadãos. Vemos, em Belo Horizonte, uma Administração
inoperante, que não faz obras de que a população necessita,
que nada constrói e que ainda quer impedir que o nosso
Governo do Estado faça as obras de que a população belo-
horizontina precisa.
Desde ontem, escolhido o Relator, procurei discutir com o
PT, como o partido sempre exige, porque eu o considerava
formado por parlamentares sérios, o que na verdade não
ocorre, como pude verificar ontem á noite. Hoje de manhã,
reunimo-nos com o Secretário do Planejamento, com os
Deputados do PT, com os representantes do Sindicato dos
Eletricitários e com dois técnicos da Secretaria da Fazenda,
que são responsáveis pelo encaminhamento da proposta do
empréstimo internacional, quando tudo foi devidamente
esclarecido e os esclarecimentos foram aceitos. Foi feito um
acordo, e a emenda, que está contida no projeto, foi aceita
por inspiração do Relator. Ontem à noite, discutindo com os
funcionários da CEMIG e com o seu corpo juridico, eu dizia
ser evidente que o Governo do Estado quer apenas fazer um
empréstimo internacional. Este projeto nada tem a ver com a
privatização da CEMIG. Não havia nenhuma necessidade da
colocação do artigo dizendo que é proibida a conversão, até
porque esta matéria é regida pela Lei das S.A. Portanto,
esta emenda que está no projeto é inócua e não representa
nada.
Ela deu ao PT a oportunidade de se justificar perante o
funcionalismo da CEMIG - diga-se de passagem, a minoria dos
funcionários da CEMIG. Aqueles que trabalham seriamente
naquela empresa continuaram lá trabalhando, não passaram o
dia inteiro aqui. E preciso que se diga claramente que esta
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emenda foi apenas uma desculpa. Todos os parlamentares
petistas sabem disso.
Portanto, quero dêixar bem clara a minha indignação,
porque, ao se fazer um acordo, é pressuposto que ele seja
cumprido e é necessário que tenhamos em vista que o
desrespeito a esta Casa não é um desrespeito á maioria
governista, mas sim ao Poder Legislativo. E por isso que o
Pais passou 20 anos na ditadura. Eu sou um homem que
combateu desde cedo. Nos meus tempos de estudante, fui
militante de esquerda e fundador do PMDB. Eu tenho um
passado e uma tradição política.
Espero que nós, que somos maioria neste Plenário, saibamos

conduzir, sempre com altivez, o Poder Legislativo de Minas
Gerais, para que os mineiros possam se orgulhar da
Assembléia que têm.

401g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2416193 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria de dizer que concordo com a proposta do Deputado
José Militão para chamar os Lideres para uma discussão, mas
gostaria de solicitar que, nesta reunião, discutíssemos
seriamente a questão de se exigir do Poder Executivo maior
respeito para com esta Casa. E preciso que os projetos
tenham um tempo maior para análise nesta Casa, como também
pede o Executivo. E preciso que tenhamos um tratamento mais
decente, para que episódios como este não se repitam.
Queremos um tempo maior para a análise dos projetos e que
isso seja discutido nesta reunião.

404 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2416193 pelo

Deputado José Leandro
O Deputado José Leandro - Inicialmente, queremos

parabenizar o nosso colega, Deputado Tarcísio Henriques, que
foi quem começou essa reação. Fiquei emocionado ao ouvi-]o
falar, hoje, em defesa do nosso Poder. Realmente, o que
aconteceu é uma coisa que não podemos admitir.
Não tenho o costume, mas, hoje, tive uma vontade imensa de
falar neste Plenário. Esses fatos são uma vergonha. Este é
um Poder ou é a casa-da-mãe-joana? E preciso que fatos como
esse não ocorram mais, pois, caso contrário, amanhã
poderemos ser alvejados, aqui dentro, por essa turma de
vagabundos, por esses funcionários que não têm serviço,
porque, se estão aqui, ê porque não têm o que fazer.
São excedentes no poder público. Deveriam, portanto, ser
mandados para fora. D Estado precisa ficar sem esses
funcionários.
Sugiro que V. Exa. tome as seguintes providências: o senhor
tem dois exemplos, um deles aqui no próprio Plenário, dado
pelo nosso setor de imprensa, cujo recinto está protegido
por vidro 'blindex", e a Câmara Federal, que também já
colocou "blindex" nas galerias. Requeiro de V. Exa. que
instale essa proteção de 'blindex", para proteger
fisicamente os Deputados e os funcionários que trabalham no
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Plenário, embora seja uma vergonha chegarmos a este ponto.
Isso é um vexame, uma vergonha. Mas é preciso que assim se
faça, não para impedir manifestações das galerias, mas, para
que pessoas decentes venham aqui participar do
engrandecimento deste Estado e do Poder Legislativo e o
possam fazer em segurança. E necessário que elas continuem
vindo, mas, se um dia ocorrer uma agressão que chegue a
eliminar a vida de alguém aqui dentro - porque corremos
esse risco -, ai, sim, ficará inviável a presença de
qualquer pessoa nas galerias. Muito obrigado.

401? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente e demais
colegas, inicialmente gostaria de informar ao colega
Deputado Edward Abreu que a emenda é de autoria do Deputado
do PSB, nosso colega Raul Messias.
Não defendemos jogar ovo no Plenário, nem papel, nem

dinheiro. Nunca defendemos isso. Agora, entendo por respeito
é que a sessão não seja interrompida por outros motivos, que
sabemos quais, e que os trabalhadores fiquem aqui de 14
horas até 181h30min, quando deveríamos estar aqui. Digo isto
sem entrar no mérito de que os Deputados teriam outra
reunião importante. Não tiramos o mérito da outra reunião,
mas acho esta atitude uma falta de respeito. A nossa função
é estar aqui votando, porque tínhamos uma sessão normal, com
pauta, e ela foi interrompida em função de problemas em
outra reunião. Respeito é não aceitarmos que o Executivo
envie projetos como este, para ser votado às pressas, como,
inclusive, concordou o próprio Líder do Governo nesta Casa.
D Executivo tem tempo de sobra para fazer um projeto. E o

que ele faz? Como não tem nenhum respeito por este Poder,
ele coloca o Deputado Romeu Quelroz, o Deputado Agostinho
Patrus e todos os Deputados que o apóiam para "segurar o
rabo" e aprovar a toque de caixa.
Tem que haver respeito para com este Poder. Isto não pode
continuar. Este Poder conquista o respeito à medida que
mostra trabalho sério, e é isto que nós queremos.

401a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado Geraldo Rezende

 

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, realmente foi constrangedor, mas esta ação do PT
vem se aguçando de tal forma que, se não colocarmos uma
âncora neste tipo de comportamento, ficarão inviabilizadoS
nesta Casa o trabalho e a convivência dos Deputados.
Hoje, estava disposto a não entrar no Plenário, quando vi
dinheiro espalhado pelo chão, porque isso é uma provocação
do PT. Vimos isso desde 1987. Agora, quero apenas discordar
do ilustre Deputado Roberto Carvalho, quando disse que o
projeto está aqui há apenas cinco dias. D regime de
"urgência-urgentissima" ê regimentalmente autorizado,
previsto. Se o projeto tivesse vindo há seis meses ou 30
dias, o comportamento seria o mesmo. Não existiria
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diferença, porque o PT está pensando é no voto do
trabalhador no ano que vem. O Sr. Lula está fazendo campanha
para Presidente da República.
E lá em Valadares ele desacatou a autoridade do Presidente
da República. Em Teófilo Otôni ou Valadares. não estou bem
certo, não acompanho muito essas trajetórias do Lula. O que
o Sr. Lula tinha que explicar é de onde vem o dinheiro para
fretar três jatos e ficar andando pelo Brasil de segunda a
domingo. No começo deste ano, o "Jornal do Brasil' publicou
uma matéria, dizendo que a CUT brasileira arrecada dos
trabalhadores nada mais, nada menos que US$5.190.000,00
mensais. Ai dá para fazer gastos, dá para fazer campanha.
Nenhum grupo de empresários brasileiros conseguirá fazer
face a isso. Além do mais, o Sr. Lula, que é metalúrgico.
tem uma filha fazendo faculdade na França, viaja quatro ou
cinco vezes por ano para o exterior, fuma charuto havaiano,
enfim, tem um comportamento estritamente "collorido". Para
mim, entre Lula e Coilor não há nenhuma diferença. Lula é o
Collor de macacão.
Se, por uma infelicidade dos brasileiros , esse homem vier

a assumir a Presidência da República, vai ficar provado que
ele é o Collor de macacão. Ele vai inviabilizar o Pais ainda
mais. Vai inviabilizar de vez. E serão descobertas todas as
falcatruas. Isso só acontecerá, entretanto, se os meios de
comunicação derem destaque, pois há alguns dias , precisei
de uma lupa para ler os 69 processos a que a D. Erundina
está respondendo. São 69 processos , e ela já foi condenada
em 3 . O Zózimo , da coluna do "JB" , no 2g caderno, na
página 3, deu uma notinha tão pequena Que eu tive de usar
uma lupa para ler. Se tosse a respeito de alguém de outro
partido, do PTB, do PFL, do PSDB, sairia estampado na
primeira página do "JB", em letras garrafais. Mas, como era
do PT, saiu no segundo caderno, na terceira página, na
coluna do Zózimo.
E preciso que se procure saber que processos são esses

São 69 processos. Ninguém explicou. Os meios de comunicação
não investigaram. Por que esse comportamento dirigido para
um lado só? Por que não deixam de parcialidade?
Quero dizer desta tribuna que eu repudio esse tipo de
comportamento e que não vou me submeter mais. Quero avisar,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o Deputado Geraldo
Rezende não vai submeter-se a esse tipo de coisa nesta
Casa. Não estarei presente para votar matéria em que haja
esse tipo de comportamento, que é um desrespeito.
Os trabalhadores da CEMJG são os mais bem pagos do Estado.
Se amanhã ou depois vier a acontecer a privatização - que
não está neste projeto - a FORLUZ vai ter que alugar esse
"baita" de prédio que foi construído aqui perto, porque ele
não é da CEMIG, pertence à FORLUZ à Força Sindical dos
Empregados da CEMIG. Quero saber se vier a privatização e a
CEMIG mudar dali, como é que eles vão receber o polpudo
dinheiro que arrecadam proveniente do aluguel daquele
monumento, contradizendo, inclusive, a filosofia sindical.
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Sim, porque fizeram construir um prédio, que só tem similar
nos Estados Unidos.
No Brasil, não há prédio com toda a estrutura, todas as

condições de segurança e tudo mais que existe ali dentro em
termos de conforto e de mordomia.
Então, quero dizer do meu repúdio, quero deixar bem claro

que reprovo esse tipo de atitude. Não faço política dessa
forma, não tapeio a população para ganhar voto. Sou muito
claro nas minhas posições.

401 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, tenho o projeto em minhas mãos. Ele teve entrada
nesta Casa no dia 16 e foi publicado no dia 18 de junho. O
Partido dos Trabalhadores, o PT, não se manifestou por meio
de um estudo consciente. Se o Partido dos Trabalhadores
tivesse o objetivo sincero de defender a classe que se
manifestou, aqui, hoje, seguramente teria feito uma defesa
dos seus princípios no bojo desse processo.
Neste projeto não há uma linha subscrita por qualquer
Deputado do PT, na defesa dos interesses deste pessoal que
veio manifestar-se aqui. Agora, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, Quando a platéia encheu a comissão técnica,
ontem, e quando as galerias ficaram lotadas, hoje, o Partido
dos Trabalhadores começou a manifestar-se. Parece a todos
nós que o objetivo não é o de ajudá-los; o objetivo é pura e
simplesmente o de aparecer. Isso é muito grave. E grave
porque nós estamos sendo sacrificados. Não usamos de nenhuma
encenação para nenhuma platéia. Estamos agüentando vaias,
tolerando calúnias e difamações, mas não estamos respondendo
com indignidade. Indignidade é iludir, é enganar, é usar a
galeria. Não fomos conduzidos para esta Casa com esse
objetivo. O pessoal que está nas galerias, certamente, vai
conhecer a verdade. Estamos começando a espelhar a verdade,
aqui, neste instante. E preciso, Srs. Deputados, como re-
quereu muito bem o nosso colega Deputado José Leandro, que
se proteja mais este Plenário. E preciso Que haja uma
proteção, pelo menos, de nossa dignidade física, uma vez
que nossa dignidade moral tem sido objeto das mais variadas
agressões, inclusive através de gestos. Não podemos admiti-
las. Estamos reagindo com interpelação judicial, para que os
covardes anônimos revelem quem são e respondam pelo art.
136 do Código Penal, que prevê pena adequada para esse
pessoal. Queremos que esse pessoal aponte sua cara, para
responder legítima e legalmente por seus atos.
Finalizo minha participação, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pedindo, de uma vez por todas, ratificando o
requerimento do Deputado José Leandro, que tenhamos a
proteção mínima para o exercício regular do nosso direito,
que é o de desempenhar com liberdade o nosso mandato de
Deputado. E encerro as minhas palavras, lembrando Cícero,
que, no Senado Romano, quando caluniado, disse que há certas
leis não escritas, mas faladas; não criadas, mas formadas,
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• que há certos momentos na vida em q ue, quando a nossa vida
• a nossa honra são atacadas, em decorrência de insultos de
cidadãos irresponsáveis, todos os meios de salvar a nossa
vida e de salvar a nossa honra são lícitos. Muito obrigado.

404 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado João Batista
0 Deputado João Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

pessoas presentes nas galerias, profissionais da imprensa,
gostaria, primeiramente, de discordar, de certa forma, do
pronunciamento do Deputado Gilmar Machado, no que diz
respeito ao envio do projeto a esta Casa para que possamos
analisá-lo mais criteriosamente.
Gostaria que tudo fosse feito de uma forma mais
transparente para os Deputados, porque os nossos
companheiros do PT têm-se aproveitado da situação para se
justificar diante das platéias, tornando impossível a nossa
fala. A platéia que aqui estava queria ouvir, única e
exclusivamente, a verdade que o PT considerava como tal. Ela
não estava preparada emocionalmente para ouvir outras
ponderações, por mais lógicas que fossem. Naquela ocasião,
parecia-nos que a platéia havia sido tomada por um 'doping
coletivo-
Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa falsa defesa dos
trabalhadores tem sido a jogada constante do PT.
Precisávamos encontrar uma forma de mostrar para a população
como é teatral a ação do PT. Encontramo-la em Uberlândia,
por ocasião da audiência pública. Não houve manifestação em
Divinópolis por quê? Os 'miquinhos amestrados do PT" -
desculpem-me, mas esse é o termo que o Deputado Antônio
Fuzatto tem usado com relação aos Deputados que ele diz
votarem a favor do Governo - foram aconselhados pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira a não irem a Divinópolis
para fazer qualquer tipo de ação contrária à audiência
pública. E eles conseguiram.
Quando chegam aqui e dizem que não têm nada a ver com o
sindicato, pois o sindicato tem vida própria, estamos
cansados de saber que assim deveria ser, mas não é. Esses
sindicatos são orquestrados por uma cúpula de pessoas
realmente maldosas, maquiavélicas e até desonestas, que
orquestram ações contra os Deputados e se dizem defensores
do povo. Essa falsa defesa dos trabalhadores, Deputado
Antônio Fuzatto, precisa ser mostrada para a população
mineira.
Quero agora, Sr. Presidente, fazer um pedido. Ouvi

atentamente o pronunciamento da Deputada Maria José Hauelsen
e gostaria até de prestar um tributo a essa Deputada. E uma
senhora decente, cortês, elegante, de posições firmes, por
quem temos um respeito muito grande devido a sua maneira de
atuar.
A Deputada Maria José Haueisen condenou a decisão da

Assembléia de distribuir senhas para cada Deputado, a fim de
que as galerias não fossem tomadas pelos asseclas do PT,
dizendo que aquela era uma arbitrariedade e uma forma de
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caçar a voz do povo. Seria muito bonito se fosse essa a
verdade final, Deputada! Sabemos perfeitamente que essas
pessoas que vêm aqui não são as legítimas representantes dos
segmentos sociais do Estado de Minas Gerais. Sabemos que
elas estão aqui a mando de alguém, sabemos que elas são
pagas por alguém. Será que o Sindicato dos Professores - que
alega não ter recursos financeiros - teria condições
financeiras para fazer um número infinito de cartazes? O
Estado de Minas inteiro está repleto desses cartazes, que
estão nos pontos dos õnibus, nas escolas públicas, etc, etc.
Eu gostaria de saber, Sr. Presidente, onde é que está a

direção, a autonomia e a moral do Secretário da Educação,
que permite que um grupo de vândalos se utilize do espaço
que é do povo para denegrir a imagem dos Deputados. Quando
se diz que somos traidores, os Deputados do PT sabem que
isto é mentira, porque os Deputados que deram aumento, pouco
ou muito, para os servidores foram exatamente os Deputados
que são chamados de traidores. O PT não deu um centavo de
aumento para o funcionário público.
A própria Rede Globo - que, inclusive, foi palco de um

encontro de Lula com o Sr. Roberto Marinho - divulgou que o
Estado de Minas Gerais é o segundo do Pais no que se refere
ao pagamento ao funcionário público. Naquela ocasião, a
própria Rede Globo anunciou que as greves não conseguiram
recuperar a defasagem salarial dos trabalhadores.
Portanto, está na hora de questionarmos a autenticidade da

greve, que é justa como reivindicação e defesa dos direitos.
mas, quando passa a ser instrumento político, de políticos
mal-intencionados, oportunistas e aventureiros, como muitos
do PT, ai ela deixa de ser legitima.
Em Patos de Minas, fiz a seguinte pergunta; será que, se os
sindicatos não estivessem tão atrelados a um partido
político ou servindo de instrumento desses mesmos políticos,
não teriam melhores condições de negociar com o Governo?
Claro que teriam. Não queremos nenhum sindicato ligado a
nós. Não queremos que ninguém se atrele ao nosso partido.
Queremos que cada um tenha vida própria. Queremos única e
exclusivamente isso.
Assim sendo, Sr. Presidente, companheiros Deputados,
companheiros da CEMIG que aqui se encontram, o PT iludiu e
enganou vocês, porque o projeto em si não os prejudica
absolutamente nada. A comprovação foi admitida pelos
próprios Deputados do PT que participaram das negociações.
Sr. Presidente, gostaria de sugerir o seguinte: no momento
das negociações, que o Governo pare também de atender aos
Deputados do PT, pois eles se aproveitam dessa oportunidade
para fazer demagogia com a platéia. Se querem fazer alguma
emenda, que convoquem, então, os Deputados governistas, que
eles chamam de traidores. Sabemos que essa negociação foi
feita com os Deputados Edward Abreu e Roberto Amaral e o
Secretário Evandro de Pádua Abreu. O PT foi um ilustre
participante daquela reunião. Foi, única e exclusivamente,
um espectador da reunião.
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Chega de mentiras, "petezada"! Chega de mentiras.
oportunistas! Não estamos aqui para ser insultados Há
pouco, o Deputado Antônio Fuzatto jogava a platéia contra
esse Deputado, que adentrava este recinto, dizendo que eu
havia dito e, realmente, eu disse, Fuzatto.
Nós fomos insultados. Quando um cidadão de Uberlândia
defendeu a tese de q ue os Deputados e os Prefeitos deveriam
ter os seus salários reduzidos, a platéia ouviu atentamente.
Mas, quando fomos falar, pessoas levadas pelos Deputados
Gilmar Machado e Adelmo Carneiro Leão à cidade de Uberlândia
nos vaiaram, não permitindo que terminássemos nosso discurso
de forma decente.
O que foi dito eu vou repetir. Eu não tenho a demagogia de

V.Exa. , Deputado Antônio Fuzatto. Eu disse que, se ele
queria ganhar o que eu ganho como Deputado, que se
candidatasse e ganhasse a eleição. Devo dizer que muitos
daqueles que lá estavam foram derrotados nas eleições para
Deputado e para Vereador, em Uberlândia, e mesmo em Uberaba.
Chega de mentiras! Chega de oportunismo!
Quero concluir minha fala, dizendo o seguinte: Deputado
Antônio Fuzatto, aproveite o recado e diga ao Patrus que
reduza seu salário, pois, como Prefeito, está ganhando
muito. Peça a ele que reduza o imposto, porque 30% do
salário do pessoal que está na Prefeitura é repassado aos
trabalhadores da cidade de Belo Horizonte. Que vocês, do PT,
tenham a dignidade de levar à prática o projeto do Deputado
Clêuber Carneiro, que criou três opções: 1 - o Deputado
recebe a verba de representação e o salário propriamente
dito 2 - o Deputado recebe só o salário, sem a verba de
representação 3a - o Deputado recebe um salário mínimo, e,
então, vão viver com um salário mínimo, como a maioria dos
trabalhadores brasileiros, e venham depois fazer a
demagogia de sempre aqui. Muito obrigado.

401 REUNIÃO ORDINÃRIA
Discurso Proferido em 24/6/93 pelo

Deputado Amilcar Padovani
O Deputado Amilcar Padovani - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, há poucos dias ocupei a tribuna desta Casa- E fi-
lo com a melhor das intenções, pois eu já estou aqui há 27
anos. Nunca, Sr. Presidente, assisti a atos de tamanho
vandalismo, de tamanha barbárie, como os que temos
presenciado nesta Casa. ultimamente. Não vou generalizar,
porque não aceito generalizações. Não vou dizer que todo o
PT é bagunceiro, é baderneiro e promove arruaças. Como
também não aceito que todos os Deputados sejam corruptos ou
ladrões, ou qualquer coisa que possa vilipendiá-los ou
ofendê-los.
Ainda hoje, aqui estou para elogiar a nobre Deputada Maria
José Haueisen, que disse, mais ou menos, as palavras que ora
estou dizendo, com dignidade e com respeito. Não se pode
fazer política, nobre Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, meus ilustres pares, com desrespeito, com
indignidade, como disse o Deputado Bonifácio Mourão, lotando
esta Casa de pessoas mal-informadas, que aqui vêm nos
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coagir, injuriar e caluniar. Isso é crime. Nós temos a
liberdade e o direito de votar como quisermos. Cada um tem
sua origem. Nós não podemos aceitar essa pressão, essas
cenas de banditismo e violência, patrocinadas, é verdade,
por alguns Deputados do PT.
Quando o Deputado Elmiro Nascimento estava, hoje,
solitário na Presidência, eu. julgando-me - desculpem a
imodéstia - com alguma experiência, corri e sentei-me ao seu
lado, pois aquele movimento e aquela balbúrdia, eu nunca
havia visto em minha vida.
Eu duvidava que pudesse acontecer esse desrespeito. Ataca-
se a honra alheia, como se isso fosse , um ato simplório,
banal, reles, sem maiores conseqüências. E preciso que parte
do PT não conte inverdades para essa gente, não minta para
essas pessoas. Todas as matérias são discutidas nesta Casa-
Ofende-se a honra e a dignidade alheia com uma facilidade
espantosa, Sr. Presidente. Eu não aceito, repilo e devolvo
todos os vitupérios. Voto da maneira que eu quiser e como
minha consciência ditar. Com 27 anos de mandato, nunca votei
contra o funcionalismo público de Minas Gerais. Inclusive,
há aquele papelucho que anda por ai, dizendo que somos
traidores, capachos, etc. Muito bem, a mim não afeta isso,
porque tenho a minha consciência tranqüila. Agora, àqueles
que fizeram o tal documento devo repetir um ditado: "Quem
não tem o que perder pouco se importa com aquele que, tendo,
venha a perder". Quem não tem honra, dignidade, valor
próprio, família, amor aos seus filhos, á Pátria, vergonha
na cara está pouco importando que outros venham a perder ou
sofrer. Eles já não têm, mas quem tem precisa fazer-se
respeitar, não admitindo que nenhum desses cafajestes - é o
termo que vou usar, para não usar o termo que o Lula usou, o
chefe maior do PT, quando referiu-se ao Presidente da
República. Depois, veio com uma conversinha atravessada.
desculpando-se. Ele falou, está falado, está registrado; não
foi recebido por S. Exa. o Sr. Presidente Itamar Franco numa
solenidade - venham atacar os homens de bem. Não aconselho
juizo a quem quer que seja. Cada um é dono de seus atos, de
suas palavras e de suas manifestações. Apenas torno a fazer
uma advertência em virtude do que aconteceu hoje com o
Deputado que me antecedeu na tribuna. Ele não pôde falar
porque o barulho era ensurdecedor. Então, eu pergunto: só um
lado pode falar? Só um lado tem razão? O outro lado não tem
razão?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso acabar com essa
falta de respeito ao próximo, à dignidade. E preciso que
tenhamos, aqui dentro, uma postura. Eu disse outro dia: esta
Casa pode tornar-se um barril de pólvora. Ofende-se a honra
de um Governador de Estado como se ele fosse uma pessoa
qualquer. Pelo que me consta e pelo que sei, o Sr. Hélio
Garcia é um homem honrado, capaz e digno. Ofende-se a honra
de um colega nosso como se fosse a coisa mais simples do
mundo. E a honra, meus amigos, é como uma ilha escarpada e
sem praias. Depois que dela se sai, jamais a ela se pode re-
tornar.
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Quero dizer aos senhores que lamento profundamente os
fatos aqui ocorridos. Devo dizer também que lamento o que
ocorreu em minha cidade, Juiz de Fora. Não foi possível
realizar a audiência pública da forma que esperávamos. Houve
uma baderna lá. Estava lá presente o SIND-UTE a patrocinar
com assovios, badernas, com algazarras e gritos e não
permitindo o andamento normal das nossas reuniões. A
Deputada Maria Elvira, que neste momento está entrando no
Plenário, foi quase agredida pelos elementos do SINO-UTE.
Peço-lhe desculpas em nome da minha cidade.
Agora, vejam os senhores, isso é política? Isso é respeitar
o direito do próximo? Isso é ser útil à sociedade? Não
estamos aqui para ofender a quem quer que seja- Estamos aqui
para trabalhar pelo bem comum. Cícero, nas Filipas, já dizia
que o bem comum é o fim de todos. Estamos aqui tentando e
procurando, cada um a seu jeito e a seu modo, mas com
respeito, com dignidade, com honra, o melhor caminho para o
Estado de Minas Gerais. Não me arrependo de nada do que fiz.
Tenho a consciência tranqüila. Queria apenas cumprir com o
meu dever.
Quero parabenizar o nobre Deputado Elmiro Nascimento. Eu já
fui Deputado junto com o seu honrado pai, o saudoso
Sebastião Nascimento, o Binga, do qual só tenho recordações
boas. E vejo agora que 5. Exa. prossegue nos caminhos que
ele lhe ensinou: caminhos da dignidade, da honradez e do
respeito. E este é o exemplo desta Casa.
Não tiro ninguém, mas é preciso e peço a alguns Deputados

do PT que não generalizem como estão fazendo conosco. Não
Procedam desta maneira. Srs. Deputados, isto aqui não é um
circo, como foi a expressão do Deputado Antônio Fuzatto.
Nós não somos miquinhos amestrados. Isto aqui não é um
jardim zoológico, que tem zebra, tem leão, tem veado, tem
camelo e outros bichos. Na Assembléia não há esses animais.
E necessário que respeitem o mandato do Deputado, que foi
conseguido a duras penas, com honra e trabalho. E preciso
ter coragem para enfrentar o povo, pedindo-lhe o voto. Os
membros do PT acham que são os únicos donos da verdade. A
verdade infamante e caluniosa.
Esta é uma casa de homens de bem e de senhoras de respeito,
de pessoas que devem ser prezadas acima de tudo. Vamos
respeitar as cores verde e amarela deste País e a nossa
bandeira. Não vamos permitir, como Lula disse, que o
vermelho da bandeira do PT era o sangue de Cristo. Há muita
demagogia nisto tudo. Sr. Presidente.
Quero dizer, mais uma vez, que se algum Deputado tem esse
ou aquele posicionamento, ele está em seu amplo e total
direito de assim proceder, porque cada consciência tem uma
maneira de expressar-se e de dirigir a sua vida. Mas,
graças a Deus, somos todos dotados de honra e dignidade,
como também o é o nosso Governador. Ele não pode ser
atacado aqui, como se fosse um qualquer.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho 27 anos de
experiência nesta Casa e espero não ocupar essa tribuna
nunca mais para tratar de assunto dessa natureza, pois
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quando o faço, como agora, faço-o com pena. Não generalizo e
peço desculpas se porventura me alonguei, mas não fiz e não
quero que os senhores façam, jamais, ofensas, indignidades
ou injúrias. O que aconteceu nesta Casa, hoje e em outras
ocasiões e também em Juiz de Fora, nada mais é do que um
empecilho a que se possa construir neste Pais uma pátria
livre e uma democracia perfeita. Não podemos aceitar cenas
de banditismo, de vilania, de perseguições. ou de apenas um
lado ser o dono da verdade. Seria maniqueismo, onde um lado
é bom, claro e com resplandescência da luz, e o outro lado
só tem bandidos, ladrões, e é o negrume do terror.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, o nosso coração sopita e
palpita de amor a essa terra. E necessário haver respeito e
dignidade, e acima de tudo o sentimento de família. Deputada
Maria José Haueisen, não lhe quero fazer elogios para
agradar à Bancada do PT. Não vou generalizar, como também
não aceito a generalização para toda a Assembléia
Legislativa, mas é preciso que os repórteres que cobrem essa
Casa e as pessoas que observam o trabalho dos Deputados
vejam as nossas vidas. Antes de sermos homens públicos,
somos todos chefes de família, e, graças a Deus, acho que
cada um cumpre com o seu dever.
Há certas ocasiões que as lágrimas quase nos afloram aos
olhos, mas, no meu caso agora, Sr. Presidente, não choram os
olhos, mas soluça o coração; soluça ao dizer que tanta
Indignidade foi cometida nesta Casa e, o pior, com o
declarado apoio e incentivo de alguns Deputados do PT.
E agora, faço aquele apelo firme e vigoroso: não deixemos

que essas cenas se repitam. Não quero mais ver cenas de tal
jaez, de tamanha vergonha e vexame em nossa Casa.
Falei mais do que desejava, mas termino as minhas palavras.
Sr. Presidente, repisando: é necessário que nos façamos
respeitar. Isso é o que peço. O Governador Hélio Garcia
precisa da Oposição.
O Governador Hélio Carda precisa de uma Oposição
clarividente, conciliadora e construtiva. Não precisamos ser
vigiados como se fõssemos um conjunto de baderneiros, como
os que aqui vêm, desinformados, pensando que estamos
roubando o seu dinheiro, fazendo coisas que não devemos e
praticando o mal.
Sr. Presidente, rogando a Deus, supremo criador do mundo,

que jorre luz nesta Casa e dê a essa gente mais compreensão,
é que finalizo minhas palavras. Acima de tudo e de todos nós
está Ele, supremo criador do mundo, a quem, temos certeza,
havemos de um dia encontrar, e que reconhecerá aqueles que
agiram com honradez, com justiça e dentro dos padrões da
moralidade pública.
Agora, uma advertência aos pregoeiros da desordem e do
desrespeito premeditado: "Qui gladio ferit, gladio perit".
Muito obrigado.

404 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2416193 pelo

Deputado Adelino Carneiro Leão
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, a primeira consideração que
quero fazer é que, diante dos fatos que ocorreram aqui hoje,
a reação manifestada foi, muitas vezes, de agressão, uns
contra os outros. Hoje, o Lula foi xingado, o PT foi
xingado, a Prefeitura de Belo Horizonte foi atacada. Acho
que é de fundamental importância que todas essas questões
sejam discutidas. Mas quero manifestar meu agradecimento ao
Deputado Amilcar Padovani pelas suas palavras, no sentido de
estabelecer diferenças.
Acho que podem existir dificuldades comportamentais. Pode-
se discutir o comportamento extremado das galerias, mas,
antes de analisarmos tudo o que os outros estão fazendo em
relação a nós, acho de fundamental importância refletirmos
sobre nós mesmos. Houve muita indignação relativamente ao
encaminhamento das questões do que foi esse projeto. Quero
responder ao nobre Deputado Bonifáclo Mourão que nossa
assessoria solicitou informações a respeito de quando esse
projeto entraria nas comissões. Recebemos informações de que
entraria hoje, para ser debatido.
O que estranhamos foi o fato de o projeto entrar com
antecipação, quando estávamos em audiência pública em
Uberlândia. Ora, qual é o objetivo disso? Porque a
antecipação? E um projeto que tem 45 dias para ser
discutido, mesmo em regime de urgência. Por que não se dá um
tempo para se discutir? Quando encaminhamos voto contrário
ao projeto, dissemos algumas coisas fundamentais. A questão,
por exemplo, de se conseguir esse dinheiro sem ter projeto,
sem ter proposta, sem definir prioridades. Ninguém discute
isso. Vota-se , atropela-se tudo, e fica-se ã procura de
culpados.
Mostramos outra questão fundamental. Os limites
estabelecidos nesse projeto são prejudiciais aos interesses
de Minas, se os negócios forem realizados nesses limites.
Ora, não temos que conceder ao Governo aqui, na Assembléia
Legislativa, um voto de confiança. Nossa função não é essa,
mas, sim definir o limite em que o Governo pode atuar.
Estabelecemos um limite perigoso, prejudicial, e ninguém
fala sobre isso. Acho que a Assembléia Legislativa precisa
de lutar. Acho importante preservar a instituição. Mas a
instituição, na medida em que toma medidas precipitadas e
volta as costas para as discussões, perde a credibilidade.
Temos que reconhecer isso, porque, do contrário, não vamos
avançar. Esta Assembléia Legislativa não vai ser maior ou
menor destruindo o PT. Ela vai ser maior e melhor á medida
que analisar com seriedade o que tem de analisar. O nosso
compromisso é com o povo. Somos representantes do povo, não
do Executivo. Temos um papel a exercer aqui. Minha
expectativa é a de que, ao invés de ficarmos numa luta de
destruição, comecemos a construir a Assembléia Legislativa
no sentido de definir prioridades e estabelecer justiça.
Queria sugerir ao nobre Deputado Clêuber Carneiro que
colocasse um adicional em sua proposta. Ela é interessante e
permite aos parlamentares reduzir seus salários, mas com
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muita autenticidade, e não com essa lógica que quer oferecer
ao conjunto dos trabalhadores de Minas como alternativa três
propostas salariais: o salário mínimo. 5 vezes o salário
mínimo, 20 vezes o salário mínimo. Vamos pedir que os
trabalhadores de Minas escolham. A lógica do Deputado é
esta, ou seja, é umalógica impossível. O Que queremos, na
realidade, e eu já disse isso aqui várias vezes, é
estabelecer entre nós e os trabalhadores, entre os que
ganham mais e os que ganham menos, relações salariais
justas. Não é permitir a um ou outro que faça opção. E
estabelecer para todos os trabalhadores de Minas e todos
aqueles que recebem recursos públicos relações salariais
justas. Eu coloquei tudo isso com absoluta transparência.
Reconhecemos a importância de captar recursos, mas queremos
utilizar esses recursos para resgatar Minas, elevar este
Estado a um novo patamar. Só assim consolidaremos este
Estado como um agente de promoção de direitos humanos. Muito
obrigado.

401 REUNIÃO ORDINARIA
Declaração de Voto Proferida em 24/6/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria de
deixar registrado que queremos cooperar para o bom andamento
dos nossos trabalhos: Quando se fala em seriedade, estamos
prontos a cooperar. E o que acontece com esse projeto da TV
Minas que está para ser apreciado e, lamentavelmente, muitos
parlamentares estão ausentes. Queremos registrar a ausência,
que é significativa, de vários Deputados que usam a tribuna
pedindo seriedade. Queremos seriedade na discussão de todos
os projetos.

40la REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 2416193 pelo

Deputado José Militão
o Deputado José Militão - Sr. Presidente, gostaria de dizer
que os Deputados do PT usaram o microfone para fazer
demagogia, como muito bem disse o Deputado Clêuber Carneiro.
Eles participaram da votação e não pediram verificação de
"quorum". anteriormente.

402 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2815193 pelo

Deputado João Batista
O Deputado João Batista - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
estamos ocupando esta tribuna para cumprimentar a gloriosa
agremiação do América pela brilhante conquista do titulo de
Campeão Mineiro de 1993, fazendo com que a liderança
inconteste e a divisão dos títulos do campeonato mineiro não
ficassem mais em poder único e exclusivo do Atlético e do
Cruzeiro. A vitória do América ontem, em Valadares, marcou a
sua pujança em campo e demonstrou a grande capacidade
criativa da sua diretoria, da sua comissão técnica e de
todos os jogadores. Queremos, neste instante, homenagear a
torcida do América, mas, acima de tudo, cumprimentar a
Federação Mineira de Futebol pelas condições que ofereceu
para que o Estado de Minas Gerais tivesse um campeonato
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digno e que, até a última rodada, fosse disputado dentro dos
padrões da ética e da moral. Nem o Democrata nem o Cruzeiro
se venderam para interesses escusos. Prevaleceu, portanto, o
bom-senso e a honradez do nosso futebol. Acredito estar fa-
lando também em nome do nosso Presidente, Deputado José
Ferraz, que é americano desde criança e que, tenho certeza,
sente-se radiante nesta noite pela conquista do América.
Nossos parabéns, portanto, ao América, e gostaria que esta
Casa enviasse à diretoria do Clube e à sua torcida os
cumprimentos, em nome de todos os parlamentares.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 14 de julho de 1993

ATAS

ATA DA 34 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas e dez minutos do dia vinte e três de junho de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Cléuber Carneiro.
Célio de Oliveira e Francisco Ramalho (substituindo este ao
Deputado Antônio Pinheiro, por Indicação da Liderança do
PSDB), membros da Comissão de Constituição e Justiça; e
Célio de Oliveira, Raul Messias, Dilzon Meio, Antônio Júlio
e Ciéuber Carneiro (substituindo estes dois últimos aos
Deputados José Renato e Jaime Martins, respectivamente, por
indicação das Lideranças do PMDB e do PFL), membros da Co-
missão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental. o Deputado Célio de Oliveira, Presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
declara abertos os trabalhos e esclarece ter a reunião a
finalidade de apreciar, no 1Q turno, os pareceres do Projeto
de Lei nQ 1.468/93, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a realizar operações de crédito mediante
emissão de Bônus Externo do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Presidência esclarece também que,
tendo em vista a não-realização da reunião conjunta destas
comissões convocada para as 10h30min deste mesmo dia, vai
proceder à apreciação da ata da reunião anterior. Antes,
porém, informa que se trata da ata da última reunião
conjunta das comissões aqui reunidas, realizada ás 91h30min
do dia 18/12/92, e não apenas a ata da reunião da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Logo após,
solicita ao Deputado Oilzon Meio que proceda á leitura da
supracitada ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, redistribui ao Deputado
Dilzon Melo a relatoria da matéria pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Encerrada a ia parte
da reunião, a Presidência passa a palavra ao Deputado
Clêuber Carneiro, Relator pela Comissão de Constituição e
Justiça, que solicita seja distribuido avulso de seu
parecer. A seguir, usa da palavra o Deputado Dílzon Melo.
que também solicita a distribuição de avulso de seu parecer.
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A
Presidência defere as solicitações dos Relatores, agradece a
presença dos parlamentares e convoca-os para a próxima
reunião conjunta destas comissões, a ser realizada ás
141h45min deste mesmo dia, com a finalidade de se apreciar,
no lQ turno, os pareceres sobre o já mencionado Projeto de
Lei nQ 1.468/93, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos-
Sala  das Comissões, 23 de junho de 1993.
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Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa - José
Laviola - Raul Messias - Baldonedo Napoleão - Marcos Helênio
- Cléuber Carneiro - Péricles Ferreira.
ATA DA 76 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
quatro de junho de mil novecentos e noventa e três, reúnem-
se na Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira,
Roberto Amaral, Raul Messias e Sebastião Costa, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e esclarece que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta e, em seguida, solicita ao
Deputado Sebastião Costa que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Logo após, suspende a reunião até que
seja concluída a exposição do Prof. Paulo Roberto Haddad.
Reabertos os trabalhos às 111h40min, verifica-se a presença
dos Deputados Roberto Amaral, Raul Messias, Baldonedo
Napoleão, Sebastião Costa, Bernardo Rubinger e Geraldo
Rezende (substituindo estes dois últimos aos Deputados Paulo
Pettersen e José Renato, respectivamente, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada comissão. Em
seguida, a Presidência faz a leitura do oficio do Prof. José
Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da UNIMONTES, solicitando
seja mantida no Orçamento da União de 1993 dotação em favor
daquela universidade, consignada sob a rubrica n
08.044.0205.2281.0018, no valor de Cr$11.446.875.000,00
(onze bilhões quatrocentos e quarenta e seis milhões
oitocentos e setenta e cinco mil cruzeiros); e de ofícios do
Conselheiro Fued Dib, Presidente do Tribunal de Contas, o
primeiro encaminhando o translado das notas taquigráficas
relativas à sessão plenária daquela Corte, realizada em
14/6/93, quando foram apreciadas as contas do Governo do
Estado no exercicio financeiro de 1992; e o segundo
solicitando seja enviada àquele Tribunal a autorização deste
Poder para a alienação dos bens do Processo nQ 26.345/89,
referente à venda do Grande Hotel de Ouro Preto e do Hotel
Tijuco de Diamantina, de propriedade da Hidrominas - Aguas
Minerais de Minas S.A., ou que esse Poder se manifeste
ratificando ou considerando ilegal essa alienação, para que
aquela Corte possa pronunciar-se conclusivamente nos autos,
conforme consta nas notas taquigrãficas anexadas a esse
ofício. Em seguida, a Presidência designa o Deputado
Sebastião Costa para relatar, no 1Q turno, o Projeto de Lei
Complementar ÍIQ 26/93, que dispõe sobre a aplicação da Lei
Complementar nQ 27. de 18/1/93, na Assembléia Legislativa e
dá outras providências, de autoria da Mesa da Assembléia.
Encerrada a l parte da reunião, a Presidência passa à
leitura de um requerimento de autoria do Deputado Antônio
Carlos Pereira, no qual o parlamentar pleiteia sejam
solicitadas ao DER-MG informações sobre os motivos que
levaram aquela instituição a modificar os editais que tratam
de duplicação da Rodovia Fernão Dias. Submetido a votação, é
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o requerimento aprovado. Logo após, a Presidência passa a
palavra ao Deputado Sebastião Costa, que emite seu parecer
concluindo pela aprovação do Projeto de Lei Complementar ng
26/93, no iQ turno, na forma do Substitutivo ng 1. Colocado
em discussão o parecer, o Deputado Raul Messias solicita
vista da matéria. Por um acordo entre os membros desta
comissão, o Deputado Raul Messias concorda em que essa
matéria seja incluída na pauta da reunião das 16 horas deste
mesmo dia. A seguir, o Deputádo Roberto Amaral emite seu
parecer concluindo pela aprovação do Projeto de Lei ng
641/91, na forma do Substitutivo ng 1, no 2g turno. Colocado
em discussão e votação, é o parecer aprovado. D Deputado
Baldonedo Napoleão profere seu parecer concluindo pela
aprovação do Requerimento ng 4.354/93. Posto em votação, é o
requerimento aprovado. 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, 24 de junho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa - Bernardo
Rubinger - Raul Messias - Geraldo Rezende.
ATA DA 77g REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de
junho de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Roberto Amaral, Raul Messias,
Sebastião Costa e Bernardo Rubinger (substituindo este ao
Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da comissão supracitada. Estando presentes
também os Deputados Edward Abreu, Adelmo Carneiro Leão e
Agostinho Patrus, o Vice-Presidente, Deputado Roberto
Amaral, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Sebastião Costa que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, Informa Que a reunião destina-se a
apreciar o parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário
ao Projeto de Lei nQ 1.468/93, que autoriza o Poder
Executivo a realizar operação de crédito mediante emissão de
Bônus Externo do Estado de Minas Gerais, no lQ turno. Logo
após, suspende a reunião, tendo em vista exposição do Prof.
Paulo Roberto Haddad sobre o momento econômico brasileiro.
Reaberta a reunião, ás 141h15min, verifica-se a presença dos
Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo Napoleão, Sebastião
Costa, Edward Abreu, Adelmo Carneiro Leão e Bernardo
Rubinger (substituindo estes três últimos aos Deputados
Roberto Amaral, Raul Messias e Paulo Pettersen,
respectivamente, por indicação das Lideranças do PTB, do PT
e do PMDB), membros desta comissão. O Presidente, Deputado
Célio de Oliveira, passa a palavra ao Deputado Edward Abreu,
que emite seu parecer, concluindo pela aprovação da Emenda
nQ 1, na forma da Subemenda nQ 1; da Emenda nQ 3, na forma
da Subemenda ng 1; das Emendas ngs 5 e 13; e pela rejeição
das Emendas ns 2, 4, 6, 7, 8, 9, lO, li e 12. Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer, com voto
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contrário do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Em seguida,
tendo em vista acordo entre os membros presentes, a
Presidência encerra a discussão do parecer do Relator,
Deputado Sebastião Costa, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar nQ 26/93, no lQ turno, na forma
do Substitutivo nQ 1. Colocado em votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência convoca os
parlamentares para a reunião extraordinária a ser realizada
hoje, às 18h30min, com a finalidade de se apreciar o parecer
sobre o Projeto de Lei nQ 1.468/93, no 2g turno, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 24 de junho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa - Roberto

Amaral - Bernardo Rubinger. -
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de junho
de mil novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho
os Deputados Antônio Júlio, Célio de Oliveira, Elisa Alves

e Tarcisio Henriques (substituindo este ao Deputado Geraldo
Rezende, por indicação da Bancada do PMDB), membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Tarcísio Henriques que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que foram distribuídos os Projetos de Lei ngs 1.467,
1.479. 1.480 e 1.481/93 ao Deputado Reinaldo Lima; 1.455,
1.456, 1.464. 1.476 e 1.478/93, à Deputada Maria José
Haueisen; 1.453, 1.457, 1.458, 1.462, 1.465, 1.475 e
1.477/93, ao Deputado Antônio Pinheiro; 1.460, 1.466, 1.469
e 1.474/93, ao Deputado Célio de Oliveira; 1.454, 1.459,
1.461, 1.470 e 1.471/93. ao Deputado Geraldo Rezende. e
1.463/93, ao Deputado Cléuber Carneiro. Tendo sido a matéria
da pauta previamente distribuída, a Presidência passa à 2
parte da reunião, com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Continua em discussão o parecer do Deputado
Célio de Oliveira, Relator do Projeto de Lei ng 1.339/93; em
reunião anterior, a Deputada Maria José Hauelsen havia
solicitado vista da matéria. Encerrada a fase de discussão,
o Presidente coloca o parecer em votação; é ele aprovado.
Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira procede à
leitura dos seus pareceres sobre os projetos que lhe foram
distribuídos, mediante os quais conclui pela constituciona-
lidade, juridicidade e legalidade dos Projetos de Lei nQs
1.302 e 1.368/93. Colocados em discussão e em votação, cada
um por sua vez, são os pareceres aprovados. Passa-se à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Registra-se a presença
do Deputado Sebastião Costa, membro desta comissão. Continua
com a palavra o Deputado Célio de Oliveira, que emite seus
pareceres sobre os projetos que lhe foram distribuídos,



334

mediante os quais conclui pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.387,
1.389 e 1.411/93. Postos em discussão e em votação, cada um
por sua vez, são os pareceres aprovados. Devido à ausência
do Relator. Deputado Antônio Pinheiro, o Presidente solicita
ao Deputado Sebastião Costa que proceda à leitura dos
pareceres sobre os projetos que foram distribuídos àquele
Deputado; os pareceres concluem pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.381,
1.386. 1.421 e 1.412/93 (este último, com a Emenda ng 1, do
Relator). Postos em discussão e em votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Devido à ausência da
Relatora, Deputada Maria José Haueisen, o Presidente
solicita ao Deputado Célio de Oliveira que proceda à leitura
dos pareceres sobre os projetos que foram distribuídos
àquela Deputada; os pareceres concluem pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos
de Lei ngs 1.167/92, 1.390, 1.414. 1.415, 1.416, 1.417,
1.418, 1.423 e 1.431/93 e 1.197/92 (este último, com a
Emenda ng 1, da Relatora). Postos em discussão e em votação.
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Registra-se
a presença do Deputado Geraldo Rezende, membro desta
comissão. Ainda com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira
procede à leitura dos pareceres emitidos pelo Deputado
Reinaldo Lima, os quais concluem pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.383,
1.395, 1.426, 1.433, 1.241, 1.388 e 1.413/93 (os três
últimos, com emendas, que receberam o ng 1, apresentadas
Pelo Relator). Submetidos a discussão e a votação, cada um
por sua vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra, o
Deputado Geraldo Rezende emite seus pareceres sobre os
projetos que lhe foram distribuídos, mediante os quais con-
clui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 1.429 e 1.430/93. ambos com emendas, que
receberam o ng 1. apresentadas pelo Relator. Postos em
discussão e em votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença de todos, convoca-os para a
reunião ordinária, a ser realizada em dia e em horário já
estabelecidos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993-
Antônio Júlio, Presidente - António Pinheiro - Cêlio de

Oliveira - Sebastião Costa - Geraldo Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.420/93*

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe, encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n
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356/93, reorganiza o Instituto de Pesos e Medidas do Estado
de Minas Gerais - IPEM-MG - e dá outras providências.
Aprovado no lQ turno, com as Emendas ns 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 2. da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, retorna o projeto a esta comissão
a fim de receber parecer para o 2Q turno, o qual passamos a
emitir.
Nos termos do art. 196, lQ, do Regimento Interno,
apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Esgotada a apreciação do mérito da proposição, entendemos
que ela deve merecer a aprovação desta Casa, com as
adequações feitas no 1Q turno.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei flQ 1.420/93, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. lQ de julho de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Sebastião Costa. Relator -
Baldonedo Napoleão - Raul Messias - Roberto Amaral.

Redação do Vencido flO 19 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.420193

Reorganiza o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de
Minas Gerais - IPEM-MG - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. l - O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais - IPEM-MG, autarquia estadual criada pela Lei n
4.657, de 27 de novembro de 1967, com personalidade juridica
de direito público e autonomia administrativa e financeira,
vincula-se à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente.
Parágrafo único - A expressão Autarquia e a sigla IPEM-MG
equivalem à denominação Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Minas Gerais, para efeito desta lei.

Capitulo II
Da Finalidade

Art. 2 - O IPEM-MG, subordinado tecnicamente ao Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
- INMETRO -, tem por finalidade executar, nos termos da
delegação que lhe for outorgada por esta entidade federal, a
atividade metrológica no Estado e em outras unidades da
Federação sob sua jurisdição.

Capitulo III
Da Estrutura Orgãnica

Art. SQ - O IPEM-MG tem a seguinte estrutura orgânica:
- Diretoria Geral

a) Assessoria Jurídica:
1) Coordenadoria Juridico-Contenciosa;
2) Coordenadoria Juridico-Administrativa;
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação:
1) Coordenadoria de Planejamento e Orçamento;
2) Coordenadoria de Informática;
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3) Coordenadorla de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
Ir - Diretoria Administrativa e Financeira:
a) Divisão Administrativa:
1) Serviço de Pessoal;
2) Serviço de Apoio Operacional
2.1) Seção de Material e Património;
2.2) Seção de Compras;
2.3) Seção de Transportes;
2.4) Seção de Protocolo e Arquivo;
b) Divisão Financeira:
1) Serviço de Contabilidade;
2) Serviço de Execução Orçamentária;
c) Divisão de Controle da Arrecadação:
1) Serviço de Tesouraria;
2) Serviço de Controle de Pendentes;
III - Diretoria Técnica:
a) Divisão de Coordenação Metrológica;
b) Divisão Técnico-Cientifica:
1) Serviço de Produtos Pré-Medidos;
2) Serviço de Laboratórios;
c) Divisão de Volumetria:
1) Serviço de Bombas Medidoras;
2) Serviço de Veículos-Tanque;
3) Serviço de Hidrometria;
d) Delegacias Regionais;
e) Divisão de Apoio Técnico:
1) Serviço de Orientação Técnica;
2) Serviço de Fiscalização Têxtil;
IV - Diretoria da Representação do IPEM-MG no Espirito

Santo:
a) Divisão Técnica:
1) Serviço de Produtos Pré-Medidos;
2) Serviço Metrológico;
b) Divisão Jurídica:
c) Divisão Administrativa e Financeira:
1) Seção de Transportes;
2) Seção de Material e Patrimônio;
d) Delegacias Regionais.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
no regulamento da Autarquia, a ser aprovado em decreto.

Capítulo iv
Da Receita

Art. sg - Constituem receitas do IPEMMG:
- dotações consignadas no orçamento da Autarquia;

II - produtos das multas previstas na Lei nQ 5.966. de 11
de dezembro de 1973, e na legislação metrológica;
III - créditos especiais;
IV - rendimentos de depósitos e recursos de outras fontes
internas ou externas, públicas ou privadas;
V - remuneração dos serviços realizados nos termos da
legislação metrológica;
VI - subvenções, doações e legados;
VII - contribuições de qualquer natureza;
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Art. 6Q - Os recursos da Autarquia serão depositados nos
estabelecimentos de crédito sob o controle do Estado e sua
movimentação se fará sob a direta responsabilidade do
Diretor-Geral ou de seu eventual substituto.

Parágrafo único - No município em que não houver
estabelecimento de crédito sob o controle do Estado, o
recolhimento de taxas e multas devidas ao IPEM-MG poderá ser
feito em agências pertencentes à rede bancária particular.

Capitulo V
00 Regime Econômico e Financeiro

Art. 7g - A prestação de contas da Autarquia será submetida
á aprovação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais-
Art. 8 - O IPEM-MG poderá celebrar convênio, contratos,
acordos e ajustes com instituições públicas e privadas,
visando o desenvolvimento das atividades de sua área de
atuação.
Parágrafo único - Os convênios, contratos, acordos e

ajustes a que se refere este artigo somente poderão ser
celebrados mediante prévia e expressa autorização do
Instituto Nacional de Metrologia. Normalização e Qualidade
Industrial - INMETRO.

Capitulo VI
00 Pessoal

Art. 9g - O regime jurídico dos servidores do IPEMMG é o
referido o parágrafo único do art. lg da Lei ng 10254, de
20 de julho de 1990.

Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 10 - O cargo de Diretor-Geral é privativo de graduado
em nível .superior.
Art. 11 - O Anexo XXXI da Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro

de 1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta lei.
Parágrafo único - Um dos cargos de Diretor constantes no
Anexo 1 desta lei será ocupado por servidor de carreira do
1 PEM-MG.
Art. 12 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão, os cargos constantes no Anexo II desta Lei,
destinados ás unidades da estrutura intermediária do IPEM-
MC.
§ lg - O vencimento dos cargos criados neste artigo é

calculado de acordo com o disposto no art. 3 g da Lei n
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo II desta lei.

2g - O 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. 13 - Ficam criadas, no Quadro de Pessoal do IPEM-MG,
as classes de cargos de provimento efetivo constantes no
Anexo III desta lei, destinadas á implantação e á
consolidação de sua estrutura orgânica, com os
correspondentes valores de vencimento.
Parágrafo único - Nos valores previstos no Anexo III, está
incorporada a Gratificação de Apoio ao Executivo, instituída
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no art. SQ da Lei flQ 10.364, de 27 de dezembro de 1990, e o
índice de reajustamento de janeiro de 1993, nos termos do
art. 17 da Lei nQ 11.091, de 4 de maio de 1993.

Capitulo VIII
Disposições Finais

Art. 14 - O Poder Executivo encaminhará á Assembléia
Legislativa, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
data da publicação desta lei, projeto de lei dispondo sobre
a aposentadoria e a pensão dos servidores do Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG -,
respeitada a legislação aplicável aos servidores civis do
Poder Executivo.
Art. 15 - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da
Autarquia.
Art 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.

- Os anexos a que se refere o projeto são os constantes
no seu parecer de redação final, publicado nesta edição.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.420/93

Comissão de Redação
D Projeto de Lei nQ 1.420/93, do Governador do Estado, que
reorganiza o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais - IPEM-MG - e dá outras providências, foi aprovado no
2Q 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,
nesta forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.420/93
Reorganiza o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de

Minas Gerais - IPEM-MG - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. l - D Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais - IPEM-MG -, autarquia estadual criada pela Lei n
4.657, de 27 de novembro de 1967, com personalidade jurídica
de direito público e autonomia administrativa e financeira,
vincula-se á Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia e
Meio Ambiente.
Parágrafo único - A expressão Autarquia e a sigla IPEM-MG
equlvalem à denominação Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Minas Gerais, para efeito desta lei.

Capitulo II
Da Finalidade

Art. 2Q - O IPEM-MG, subordinado tecnicamente ao Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
- INMETRO -, tem por finalidade executar, nos termos de
delegação que lhe for outorgada por essa entidade federal, a
atividade metrológica no Estado e em outras unidades da
Federação sob sua jurisdição.

Capitulo III
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Da Estrutura Orgânica
Art. S - O IPEM-MG tem a seguinte estrutura orgânica:

- Diretoria-Geral
a) Assessoria Jurídica:
1) 000rdenadoria Jurídico-Contenciosa;
2) Coordenadoria Juridico-Administrativa;
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação:
1) Coordenadorla de Planejamento e Orçamento;
2) Coordenadorla de Informática;
3) Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
II - Diretoria Administrativa e Financeira:
a) Divisão Administrativa:
1) Serviço de Pessoal;
2) Serviço de Apoio Operacional
2.1) Seção de Material e Patrimônio;
2.2) Seção de Compras;
2.3) Seção de Transportes;
2.4) Seção de Protocolo e Arquivo;
b) Divisão Financeira:
1) Serviço de Contabilidade;
2) Serviço de Execução Orçamentária;
c) Divisão de Controle da Arrecadação:
1) Serviço de Tesouraria;
2) Serviço de Controle de Pendentes;
ITt - Diretoria Técnica:
a) Divisão de Coordenação Metrológica;
b) Divisão Técnico-Cientifica:
1) Serviço de Produtos Pré-Medidos;
2) Serviço de Laboratórios;
c) Divisão de Volumetria:
1) Serviço de Bombas Medidoras;
2) Serviço de Veiculos-Tanque;
3) Serviço de Hidrometria;
d) Delegacias Regionais;
e) Divisão de Apoio Técnico:
1) Serviço de Orientação Técnica;
2) Serviço de Fiscalização Têxtil;
IV - Diretoria de Representação do IPEM-MO no Espirito

Santo:
a) Divisão Técnica:
1) Serviço de Produtos Pré-Medidos;
2) Serviço Metrológico;
b) Divisão Jurídica;
c) Divisão Administrativa e Financeira:
1) Seção de Transportes;
2) Seção de Material e Patrimônio;
d) Delegacias Regionais.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
no regulamento da Autarquia, a ser aprovado em decreto.

Capitulo IV
Da Receita

Art. sg - Constituem receitas do IPEMMG:
- as dotações consignadas no orçamento da Autarquia;
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II - o produto das multas previstas na Lei ng 5.966, de 11
de dezembro de 1973, e na legislação metrológica;
III - os créditos especiais;
IV - os rendimentos de depósitos e recursos de outras

fontes. internas ou externas, públicas ou privadas:
V - a remuneração dos serviços realizados nos ternos da
legislação metrológica;
VI - as subve nções, doações e os legados;
VII - as contribuições de qualquer natureza.
Art. 6Q - Os recursos da Autarquia serão depositados em
estabelecimento de crédito sob o controle do Estado, e sua
movimentação se fará sob a direta responsabilidade do
Diretor-Geral ou de seu eventual substituto.
Parágrafo único - No município em que não houver
estabelecimento de crédito sob o controle do Estado, o
recolhimento de taxas e multas devidas ao IPEM-MG poderá ser
feito em agência da rede bancária particular-

Capitulo V
Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 7g - A prestação de contas da Autarquia será submetida
á aprovação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 8g - O IPEM-MG poderá celebrar convênios, contratos,
acordos e ajustes com instituições públicas e privadas,
visando ao desenvolvimento das atividades de sua área de
atuação.
Parágrafo único - Os convênios, contratos, acordos e
ajustes a que se refere este artigo somente poderão ser
celebrados mediante prévia e expressa autorização do
Instituto Nacional de Metrologia. Normalização e Qualidade
Industrial - INMETRO.

Capítulo VI
Do Pessoal

Art. 9Q - O regime jurídico dos servidores do IPEM-MG é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei ng 10.254, de
20 de julho de 1990-

Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 10 - O cargo de Diretor-Geral é privativo de graduado
em nível superior-
Art. li - O Anexo XXXI da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro

de 1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta lei.
Parágrafo único - Um dos cargos de Diretor constantes no

Anexo 1 desta lei será ocupado por servidor de carreira do
1 PEM-MG.
Art. 12 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão, os cargos constantes no Anexo II desta lei,
destinados às unidades da estrutura intermediária do IPEM-
MG.

1 Q - O vencimento dos cargos criados por este artigo é
calculado de acordo com o disposto no art. 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.

2g - O ocupante de cargo de provimento em comissão poderá
optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função
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pública, acrescida de 20% (vinte por cento), incidente sobre
o vencimento básico do cargo em comissão.
Art. 13 - Ficam criadas, no Quadro de Pessoal do IPEM-MG,
as classes de cargos de provimento efetivo constantes no
Anexo III desta lei, destinadas à implantação e consolidação
de sua estrutura orgânica, com os correspondentes valores de
vencimento.
Parágrafo único - Nos valores previstos no Anexo III está
incorporada a Gratificação de Apoio ao Executivo, instituída
no art. Sg da Lei nQ 10.364, de 27 de dezembro de 1990, e o
índice de reajustamento de janeiro de 1993, nos termos do
art. 17 da Lei nQ 11.091. de 4 de maio de 1993.

Capitulo VIII
Disposições Finais

Art. 14 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
data da publicação desta lei, projeto de lei dispondo sobre
a aposentadoria e pensão dos servidores do Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG -,
respeitada a legislação aplicável aos servidores civis do
Poder Executivo.
Art. 15 - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da
Autarquia.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993-
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Ibrahim Jacob.
( - Os anexos mencionados foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 14/7/93.)



342

Belo Horizonte, quinta feira, 15 de julho de 1993

rAh É.1

ATA DA 2179 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE JUNHO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz e José Militão
SUMARIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcelios
(alteração de pauta); aprovação - Discussão, no 2g turno. do
Projeto de Lei nQ 1.468/93; discursos dos Deputados Amilcar
Padovani, Ronaldo Vasconcelios, José Militão, Maria Elvira e
Raul Messias: aprovação, na forma do vencido no lg turno;
verificação de votação; ratificação da aprovação do projeto
- Declarações de votos - Suspensão e reabertura da reunião -
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng 1.468/93;
aprovação - Discussão, em turno único do Veto Parcial á
Proposição de Lei ng 11.864; questão de ordem; manutenção do
veto - Discussão, em turno único, do Veto Parcial á
Proposição de Lei ng 11.875; manutenção do veto - Declaração
de voto - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h43min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Edward
Abreu - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - tbrahim Jacob - João Batista - João
Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Mílton Salles -
Péricles Ferrelra - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto
Ltflz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião 'Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

la PARTE
Ata
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- O Deputado Amilcar Padovani. Sg-Secretário, nas funções
de 2g-Secretário, 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 á 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta
Vem á Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcel los.
solicitando, na forma regimental, a alteração da ordem do
dia, de modo que os pareceres de redação final sejam
apreciados antes dos vetos. Em votação o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (-Pausa.)
Aprovado.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.468/93, do

Governador do Estado, que autoriza a realização de operação
de crédito mediante a emissão de bônus externo 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. Para discutir o projeto, com a
palavra, o Deputado Amilcar Padovani.
O Deputado Amilcar Padovani - Neste interregno, pudemos,
realmente, fazer um reexame da matéria e temos a consciência
tranqüila; essa mensagem, juntamente com o projeto, merece a
aprovação desta Casa. Tornamos a examiná-la, por dever de
consciência. Tenho opinião formada sobre o assunto, que já
conhecia e conheço muito melhor agora. Não há razão para
tomarmos posição contrária á aprovação da matéria. Era o que
tinha a dizer. Muito obrigado.O Sr. Presidente - Com a
palavra, para discutir o projeto, o Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que dispõe de 30 minutos.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras
Deputadas, Srs. Deputados, assessores, pessoas presentes nas
galerias e imprensa; ocupo esta tribuna para discutir, no 2g
turno, o projeto que trata da realização de empréstimo
mediante a emissão de bônus externos do Estado.
Gostaria de deixar claro que, se o Estado de Minas Gerais e
a CEMIG têm condições para negociar bônus no exterior é
porque ambos se encontram em situação financeira saudável e
têm credibilidade, até mesmo, no exterior. São duas
entidades do Governo que têm capacidade para se endividar e
condições financeiras respeitáveis e aceitáveis. Tanto o
Estado quanto a CEMIG podem contrair essa divida. A
existência de possibilidade de negociação no exterior vem
demonstrar a saúde e a tranqüilidade financeiras do Estado
de Minas Gerais e da CEMIG. Era o que tinha a dizer
Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto,

o Deputado José Militão, que dispõe de 30 minutos.
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados; na verdade, não vou discutir o Projeto de
Lei ng 1.468, porque acho que o que se está fazendo é uma
guerra desnecessária: não há a menor possibilidade de a
CEMIG ser privatizada, pois a importãncia relativa ao



344

empréstimo representa muito pouco se comparada ao capital da
empresa.
O que me traz a esta tribuna é um requerimento a que vou

dar entrada na Assembléia Legislativa. Quando da formação do
PP nesta Casa, assistimos à mudança da Liderança da Maioria,
em virtude de o PP fazer parte da Oposição. O nobre Deputado
Tarcisio Henriques assumiu a Liderança da Maioria, porque o
ilustre Deputado João Batista perdeu essa condição, por
pertencer ao PP. Então, requeremos que a Liderança da
Minoria se faça nos termos do Regimento Interno, passando do
PT para o PP. Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto,

a Deputada Maria Elvira, que dispõe de 30 minutos.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, não vou usar os
30 minutos que me foram concedidos. Inicialmente, gostaria
de dizer que hoje à tarde não estive presente à reunião pelo
fato de que meu aniversário que é dia 30, foi comemorado
hoje, por um grupo de mulheres que me quiseram prestar essa
homenagem.
Não sei se feliz ou infelizmente, não participei de mais um
triste episódio acontecido no Plenário desta Casa. Queria
pedir licença para fazer dois comentários; ontem, à noite,
ouvi atentamente as palavras dos diversos Deputados do PT
que ocuparam esta tribuna. Ouvi, com muita atenção e
respeito democrático, o que foi dito, como sempre faço
questão de fazer, pois defendo a pluralidade de Partidos e
as diferenças de ideologia - defendo, enfim, um processo
rico de troca de idéias. Sou totalmente a favor da
existência da Oposição. A Oposição deve existir, deve ser
incentivada e deve dizer o que pensa. O papel da Oposição
não é só o de fiscalizar, mas também o de gritar e
espernear, porque ela éminoria. Realmente, o Governo é
maioria nesta Casa; mas é maioria democrática, por opção dos
diversos partidos e dos diversos Deputados que aqui estão e
que fazem parte, inclusive, do Bloco Parlamentar de apoio.
Não vou discutir, aqui, o projeto da CEMIG, mas quero dizer

que o meu voto se deu (como se dará) em função da confiança
que temos no Governo. O Governo erra e errou; possivelmente
cometerá outros erros. De nossa parte, vamos fiscalizar,
sugerir e pedir que as coisas mudem e avancem, como
aconteceu com o projeto do funcionalismo - um projeto que
veio do Executivo a esta Casa e daqui saiu por três vezes, a
nosso pedido, a pedido dos Líderes do Bloco Parlamentar de
apoio.
Então, achar que estamos inertes, que somos capachos, que
somos simplesmente comandados, não é verdade. Todos queremos
participar do processo democrático de discussão dos
projetos. Eu nunca trabalhei na CEMIG, mas sei da
importância do seu trabalho no Estado e sei da boa gestão
queo Dr. Carlos Eloy está fazendo à frente dessa empresa.
Sei disso, Inclusive, por ouvi-]o de funcionários da Casa,
até mesmo de outros partidos, que reconhecem que ele está
sendo um grande Presidente, um sujeito sério, honesto,
trabalhador e com muita visão empresarial e dos negócios que
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a CEMIG deve fazer para continuar sendo uma empresa
saudável
Agora, nós, Deputados, que representamos o povo, sabemos

que Minas Gerais precisa de investimentos e obras. As bases
que representamos precisam de estradas, de postos de saúde,
de hospitais, de escolas, de saneamento básico. No Brasil
inteiro, vivemos um problema de falta de recursos, tanto da
União como dos Governos Estaduais. Já são históricos (e não
vejo nada de negativo nisso, desde que feito com a maior
propriedade e seriedade) os empréstimos buscados lã fora.
Então, é muito natural que o Governo do Estado pretenda este
empréstimo, e, por uma questão de confiança, acredito que o
Governo que aí está é honesto. Duvido que algum Deputado do
PT possa falar de corrupção neste Governo. Não votei no Dr.
Hélio Garcia, gostaria que os Deputados tivessem mais acesso
a ele, mas nãopodemos deixar de reconhecer que neste
Governo não há corrupção. Assim, neste Plenário, temos
condições de confiar nas ações do Governo, e é por isso que
a minha Bancada, o PMDB, e as outras Bancadas estão votando
com o Governo. E um voto de confiança, é um voto para que o
Governo vá para frente e realize mais obras de que o Estado
precisa, no interior e na Capital.
Aproveito para rebater, aqui, a nobre Deputada Maria José

Haueisen, a quem muito respeito. Ontem, com a galeria cheia,
ela falou mais uma vez que o excesso de adrenalina no sangue
de alguns levou vários Deputados a uma atitude de
indignação. Ontem, foi questionado: por que indignação?
Porque votaram contra o funcionalismo! E nesse ponto que
divergimos, nobre Deputada Maria José Haueisen. Não votamos
contra o funcionalismo. Essa frase, foram vocês que a
fizeram; foi o comando de greve. Na verdade, votamos o
aumento, o único aumento que podíamos votar naquele momento,
em regime de urgência. E vou repetir isso quantas vezes
forem necessárias - nas rádios, nas audiências públicas, nas
reuniões com as professoras, enfim, onde estiver, vou dizer
a mesma coisa.
Alguém do PT falou na rádio que estamos entrando com uma

ação contra o comando de greve. De minha parte, não sei nem
contra quem, porque, afinal, isso é uma interpelação
judicial, e, portanto, temos que descobrir quem são os
autores do famoso cartaz, pois 450 mil pessoas não podem
assinar um único cartaz.
Essa conversa é para boi dormir. Alguém decidiu fazer o

cartaz e pagou por ele. A última procuração para dar entrada
com a ação foi assinada ontem São 50 Deputados, e cada um
assinou a sua procuração para que o advogado entre com o
processo de interpelação judicial. Se a justiça é morosa é
outro problema, mas estamos fazendo a nossa parte, que é
mostrar publicamente que nós não engolimos o que se passou
nesta Casa. Não engolimos a atitude de quem assinou aquele
cartaz e o distribuiu em todo o Estado denegrindo a nossa
imagem e mentindo ao povo do Estado de Minas Gerais.
Alguém disse que há excesso de adrenalina, depois do que
aconteceu aqui hoje, chegando ao ponto de atingirem o painel
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com ovo. Vocês não podem falar de adrenalina de Deputado.
Sei que eles esperaram muito tempo, estavam nervosos, mas
nada disso justifica um comportamento dessa natureza.
Tive notícia de que o Deputado Bonifácio Mourão continua
sendo ameaçado por causa de suas palavras aqui pronunciadas.
Não vamos compactuar com ameaças. Como eu, outros Deputados
não têm medo. Faremos o que for necessário para que haja
justiça ou até mesmo solicitaremos o auxílio da policia.
Temos um compromisso de seriedade com o trabalho e não temos
medo.
Não tenho rabo preso, não aceito ser chamada de traidora e

não aceito ser agredida. Em Juiz de Fora, tive de me conter
diantede um rapazinho que quis esfregar o cartaz na minha
cara. Teria de reagir, mas ele é uma pessoa desconhecida, e
eu sou uma pessoa pública. Muitas vezes, a versão é
diferente do fato, e temos de engolir esse tipo de coisa.
Depois do que aconteceu aqui hoje, a Assembléia terá de

tomar providências. Os Deputados da Oposição não podem falar
que estamos com medo, que estamos fazendo casuismos para dar
senha no Plenário. Mas, hoje, mais uma vez se confirmou que
estamos sem segurança no trabalho. Isso nos leva a nos
reportar às palavras do Deputado Bonifácio Mourão, há dias,
que disse que estamos sem condições de trabalho.
Isso aqui virou uma doideira. Não venham me dizer que isso

é democracia, porque não me convencem. Aplausos e vaias são
suportáveis, mas desrespeito, agressão quase física e
palavras de baixo calão não são democracia.
Se as pessoas não estão preparadas para freqüentar este
Plenário, cabe à Assembléia coibir a freqüência desse tipo
de pessoa. Muito obrigada, Sr. Presidente, e espero que, a
partir de hoje, consigamos ter uma atitude diferente em
relação a essas pessoas.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto,

o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
na verdade, além de discutir este projeto, que infelizmente
foi mal discutido, quero manifestar duas preocupações,
relativas ao projeto e ao que ocorreu nesta Casa, na tarde
de hoje.
Eu não estava no Plenário, porque estava mantendo contatos

em Brasília, para saber da profundidade desse projeto. Em
contato com o Gabinete do Senador José Bisol . do meu
partido, obtive informação de que tramita no Congresso
Nacional, exatamente no Senado Federal, um projeto de lei
que prevê a privatização da distribuição da energia elétrica
em nosso País. Então, a ação do Governo Hélio Garcia,
respaldada por esta Casa, é orquestrada por uma ação
nacional de privatização do setor de energia elétrica. E por
isso que nós nos preocupamos tanto com esse projeto e
levantamos as dúvidas que foram levantadas nas comissões.
Em segundo lugar, a grande preocupação é exatamente com o
momento democrático que vivemos. Ontem, no Congresso
Nacional - e essas informações me foram passadas pela nobre
Deputada Maria Luiza Fontenelle, também do meu partido -, o
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Deputado Bolsonaro fez um discurso, pedindo o fechamento do
Congresso Nacional, o fechamento do Poder Legislativo em
nosso Pais e a volta da ditadura militar no Brasil. Acho que
estamos vivendo uma situação muito grave. Se houve excesso
aqui, hoje à tarde, como pude constatar que houve, a culpa
não é, Sra. Deputada Maria Elvira e Srs. Deputados, dos
Deputados da Oposição. Ontem, tentamos - e hoje, também, até
às 2 horas da tarde, quando sai deste Plenário - um diálogo,
a abertura de negociações, tentamos a presença de
Secretários de Estado nesta Casa, para explicar para toda a
sociedade mineira a dimensão desse projeto. Infelizmente a
Intransigência e a prepotência da Bancada governista impediu
esse diálogo.
Qual o fruto desse comportamento autoritário dos
governistas? Os abusos das galerias. A culpa não é nossa. Se
há excesso nas palavras do Deputado do PT, há excesso na
intransigência do Líder do Governo nesta Casa e do
secretariado, que não se dispõe a vir aqui para discutir
publicamente e não atrás das cortinas ou debaixo dos
tapetes, projeto de tamanha gravidade.
Votaremos contra esse projeto, porque ele não foi discutido
com a devida profundidade e porque ele faz parte de um
projeto neoliberal de destruição do País, de entrega da
Pátria aos interesses das empresas multinacionais e até das
multinacionais brasileiras, que sempre mamaram nas gordas
tetas do Estado.
A história da CEMIG é brilhante. Seu inicio, com o
Governador Milton Campos, nada tem a ver com a posição do
atual Governo de Minas Gerais. Por isso votamos contra esse
projeto. Sei que muitos dos senhores não dão atenção a essas
palavras. Sei que a Imprensa corrupta, a imprensa vendida, a
imprensa que usufrui das benesses do Estado, a imprensa que
não paga energia elétrica e que não paga ICMS também não vai
dar ouvido ao que estamos dizendo. Mas, um dia, o povo
mineiro vai cobrar de todos nós as nossas atitudes, e essa
cobrança será feita da forma como se viu hoje á tarde.
Também é feita nas urnas e de outras maneiras. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Continua em discussão o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado-
0 Deputado Raul Messias - Peço verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de verificação.

Solicito aos Deputados que ocupem seus lugares.
Os Deputados que votaram a favor do projeto queiram se
levantar. (-Pausa). Podem se assentar. Os Deputados que
votaram contra o projeto queiram se levantar. (-Pausa.)
Podem se assentar. Votaram a favor 40 Deputados. Votaram
contra 7 Deputados. Está aprovado o projeto.

Declarações de Voto
O Deputado Raul Messias - Gostaria de aplaudir a atitude

corajosa e independente do Deputado Hely Tarquinio, o único
Deputado que votou junto com os Deputados do PT e com o PSB.
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Cumprimento também o Deputado Antônio Pinheiro. Muito
obrigado, Deputada Maria Elvira, pela lembrança. Parabéns,
Deputados.
O Deputado Hely Tarquinio' - Meu voto é independente. Coma
não sou técnico, analisei superficialmente a proposta do
Governo. Discordo totalmente da forma como ela chegou a esta
Casa e também da forma como aqui foi discutida. Procuramos
conhecer, por informações, o valor que o Governo vai
resgatar, vai apurar e constatamos que está muito distante,
realmente, em termos do valor de passe do dólar. Essa é a
justificativa. O dólar vale Cr$0,56. E, na verdade, vamos
arrecadar pouco mais de IJS$110.000.000,00. Diante de
parâmetros publicados pela "Gazeta" diante do valor
expresso pela 'Gazeta Mercantil!! e outras muitas
informações, cheguei à conclusão de que nesta Casa não
existem técnicos que conhecem a matéria. Portanto, achei
muito justo o requerimento solicitando o comparecimento do
Sr. Secretário da Fazenda, Dr. Roberto Brant, para se
estabelecerem discussões mais aprofundadas, para que,
realmente, possamos conhecer as propostas do Executivo. Devo
dizer que, no meu entender, a proposta do Executivo mostra
que o Governador tem razão, tem prioridades. Mas isso também
é reflexo das prioridades do povo, e somas representantes do
povo.
Respeitando a posição do PT na Casa, de forma independente

declaro que meu voto é contra o projeto. Mas não me preocupo
com a privatização da CEMÍG. Acho-a necessária, como acho
também necessária uma série de coisas para o funcionalismo
público, como a carga horária de seis horas de trabalho,
estabilidade no emprego. Eu sou totalmente a favor da
privatização. Repito que esta discussão deveria ter sido
mais profunda, principalmente porque a maioria dos Deputados
não conhece essa matéria, por ser um assunto técnico. O
tempo foi curto. Até certo ponto foi uma imposição do
Executivo,
e o Legislativo tornou-se mais fraco. Mas respeito a posição
de todos.
( - Sem revisão do orador.)

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 30 minutos, para que se ultime a redação final do
Projeto de Lei ng 1.468/93. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Parecer de redação final do Projeto de Lei no 1.468/93. Em

discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A sanção.
Discussão, em turno único, do veto parcial à Proposição de
Lei nQ 11.864, que fixa o efetivo da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão.
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A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que

 

desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que

 

desejarem rejeitá-lo deverão votar 'não'. Resumindo, "sim"
mantém o veto, e " não " rejeita o veto.
Convido para Escrutinadores os Deputados Célio de

Oliveira. . - -
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Milton Salles.

Questão de Ordem
O Deputado Milton Sanes - Perguntaria a V.Exa. , que tão
bem tem dirigido os anais da Casa, se não poderia fazer um
requerimento verbal de inversão da pauta, no sentido de que
a discussão, em turno único, do veto parcial á Proposição de
Lei ng 11.875, fosse colocada em primeiro lugar.
O Sr. Presidente - Respondendo á questão de ordem do
ilustre Deputado, esta Presidência lamenta, pois esse
requerimento deveria ter sido feito antes do anúncio da
votação.
Solicito ao Sr. lQ-Secretário que proceda à chamada dos
Deputados. Na sua ausência, convoco o Deputado Amilcar
Padovani para proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem à chamada de votação secreta os seguintes

Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêrnolo

Aloise - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
- Alvaro Antônio - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo
Freitas - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Mílton Salles - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente - Solicito aos Escrutinadores que procedam

à abertura da urna e à verificação da coincidência do número
de sobrecartas com o de votantes.
(- Os Escrutinadores procedem à conferência das

sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 56 Deputados; foram encontradas
na urna 56 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
(- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.)
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O Sr. Presidente - Votaram "Sim" 50 Deputados; votaram
" não " 6 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Sr.
Governador.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei nQ 11.875, que dispõe sobre o reajustamento dos símbolos
e dos níveis de vencimento 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
Comissão Especial opina pela manutenção do veto A
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio
secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes,
lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o
veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantém o veto; "não"
rejeita-o.
Convido para Escrutinadores os Deputados Célio de Oliveira
e José Leandro. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder à chamada para votação secreta. Na sua ausência,
solicito ao ilustre Deputado Amilcar Padovani que proceda á
chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem à chamada de votação secreta os seguintes

Deputados;
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Antõnio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Edward Abreu - Elisa Alves - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Ibrahim Jacob - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola
- José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa
- Milton Salles - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião Costa
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
0 Sr-Presidente (Deputado José Militão) - Recomendo aos
Escrutinadores que procedam à abertura da urna e à
verificação da coincidência do número de subrecartas com o
número de votantes.
(- Os Escrutinadores procedem à conferência das

sobrecartas.)
O Sr. Presidente - Votaram 53 Deputados; foram encontradas
na urna 63 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
(- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos.)
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Votaram "sim" 20
senhores deputados. Votaram não" 32 Deputados Houve um
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voto em branco. Está mantido o veto. Oficie-se ao Sr.
Governador.
O Deputado Milton Sailes - Peço a palavra para fazer a
declaração de voto.
Sr. Presidente - Com a palavra, para declaração de voto, o
Deputado Milton Salles.

Declaração de Voto
O Deputado Milton Sailes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a votação desta noite é fruto de uma traição vinda de um
segmento do Governo. Foi combinado nesta casa, por meio das
Lideranças do PFL e do Governo, que este veto seria
derrotado. O nobre Líder Romeu Queiroz disse-me que ligou
para o Governador Hélio Garcia e que este havia liberado as
Bancadas para que o veto fosse derrotado. Vemos agora o
Deputado José Ferraz, Presidente da Casa, votando "sim" e
segmentos da Bancada também votando "sim" numa causa nobre,
porque são funcionários da Caixa Econômica, altamente
credenciados, prestando serviços ao Tribunal de Contas.
O Tribunal de Contas está precisando de funcionários e

querendo realizar concursos públicos, ou nomear parentes de
Conselheiros. Muito bem. Esses funcionários, altamente
credenciados, serão devolvidos para a administração, para
serem lotados em outros órgãos, e, certamente, o Tribunal de
Contas Irá realizar concurso público ou nomear parentes de
Conselheiros.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 25, às 9 horas, e para
as extraordinárias também de amanhã, convocadas para as
141h30min e 20h30min, Levanta-se a reunião

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.472/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.472/93, do Governador do Estado, que
fixa os níveis de vencimentos de cargos técnicos e
administrativos do Quadro de Pessoal da Fundação de Educação
para o Trabalho de Minas Gerais - UTRÂMIG - dá outras
providências, foi aprovado no 2g turno, na form do vencido
no lg turno, com a Emenda ng 1.
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 1.472/93
Fixa os níveis de vencimentos de cargos técnicos e

administrativos do Quadro de Pessoal da Fundação de Educação
para o Trabalho de Minas Gerais - UTRÂMIG - e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - A tabela de vencimentos dos cargos técnicos e

administrativos do Quadro de Pessoal da Fundação de Educação
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para o Trabalho de Minas Gerais - IJTRAMIG - é a constante no
anexo Único desta lei, observadas as vigências nele
indicadas.
§ lQ - Nos valores previstos no anexo desta lei, está
incorporada a Gratificação de Apoio ao Executivo, instituida
no arU 5g da Lei ng 10.364, de 27 dezembro de 1990, e os
indices de reajustamento de janeiro e fevereiro de 1993, nos
termos do disposto no art. 17 da Lei nQ 11.091, de 4 de maio
de 1993.
# 2Q - O reajustamento de março de 1993, no percentual de
25% (vinte e cinco por cento), nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 3Q da Lei ng 11:091, de 4 de maio de
1993, incidirá sobre os valores de fevereiro de 1993,
constantes no anexo de que trata este artigo.
Art. 2g - Os titulares de Chefia de Serviço e de Gerência
perceberão adicional de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento básico, a titulo de gratificação de função.
Art. 3 - Serão incorporadas aos vencimentos dos servidores
públicos estaduais da administração direta ou da indireta,
no prazo de 60 (sessenta) dias, as gratificações de caráter
geral atualmente existentes
Parágrafo único - A incorporação de que trata este artigo

não importará õnus para o Tesouro Estadual.
Art. 4g - Os vencimentos dos Defensores Públicos ficam
equiparados aos dos Procuradores da Fazenda e aos dos
Procuradores do Estado.
Art. 5Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de julho de 1993.
Dilzon Melo, Presidente - Mauri Torres, Relator - Wanderley

Ávila.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 16 de julho de 1993

ATA

ATA DA 218a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE JUNHO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento da Deputada Maria Olivia (alteração da
pauta); aprovação - Palavras do Sr. Presidente - Votação, no
lQ turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 23/92; aprovação
do projeto, salvo emendas; votação das Emendas do nQ 1 ao
19; aprovação; votação da Emenda nQ 20; rejeição - Votação,
no lQ turno, da Proposta de Emenda à Constituição nQ 35/93;
requerimento da Comissão Especial para emitir parecer sobre
a proposta (retirada da Emenda nQ 2); aprovação; votação da
proposta, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nQ 1;
aprovação - votação, no lQ turno, do Projeto de Lei n
1.397/93; aprovação do projeto, com as Emendas ns 1, 3, 5,
7 e 8 e com a Subemenda ng 1 às Emendas ns 2 e 4. ficando
prejudicadas as Emendas ns 2, 4 e 6 - Discussão, no lg
turno, do Projeto de Lei nQ 1.420/93; aprovação do projeto,
com as Emendas ns 1 e 2 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
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
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Cléuber Carneiro - Cõssimo Freitas - Oilzon Melo
- Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - jbrahim Jacob - tvo José - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifàcio
- José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Raul Messias - Reinaldo Lima -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconceilos - 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
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palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretàrio, nas funções de 2-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que 4 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.
Sobre a mesa, requerimento da Deputada Maria Olivia, que
pede, nos termos regimentais, que a Proposta de Emenda à
Constituição nQ 35/93 seja apreciada logo antes do Projeto
de Lei ng 1.397/93. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta

da presente reunião os Projetos de Lei Complementar ns 25 e
26/93 e o Projeto de Lei nQ 641/91, em virtude de sua
apreciação na reunião ordinária de hoje, bem como o Projeto
de Lei flQ 1.400/93, que teve sua discussão encerrada naquela
mesma reunião e retornou à Comissão de Educação para o
competente parecer sobre a emenda a ele apresentada em
Plenário.
o Sr. Presidente - Votação, no lo turno. do Projeto de Lei
Complementar nQ 23/92, do Governador do Estado, que organiza
a Procuradoria-Geral do Estado e dá outras providências. A
Comissão de Justiça opina 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 no 1 ao 6. da Comissão de
Justiça, e as Emendas do nQ 7 ao 18, que apresenta. A Comis-
são de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto, com as Emendas do nQ 1 ao 6. da Comissão de
Justiça; do nQ 7 ao 18, da Comissão de Administração
Pública; e nQ 19, que apresenta. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que
opina pela rejeição da Emenda flQ 20. Em votação, o projeto,
salvo emendas. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, em conformidade com o arU
263, inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-la responderão "sim'; os que desejarem
rejeitá-la responderão "não'. Antes, a Presidência Informa
ao Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento
Interno, o projeto de lei complementar será aprovado se ob-
tiver 39 votos favoráveis.
Com a palavra, o Sr. Secretário, Deputado Bené Guedes, para
fazer a chamada de votação, nominal.
O Sr. Secretário - ( - Faz a chamada.)
- Respondem 'sim' à chamada de votação nominal os

Deputados:
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Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dílzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Leandro - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Raul Messias -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 58 Deputados. Não houve

voto contrário. Está aprovado o Projeto de Lei Complementar
flQ 23/92, salvo emendas.
Votação nominal das Emendas do ng 1 ao 19. A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 263, inciso 1. do Regimento Interno.
Os Deputados que desejarem aprová-la responderão "sim" os
que desejarem rejeitá-la responderão "não".
Com a palavra, o Sr. Secretário. Deputado Bené Guedes, para

proceder á chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- A chamada de votação nominal respondem "sim" os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo

Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio 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 Ramalhõ - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarquinlo - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Leandro - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Raul Messias - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcei los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 60 Deputados; não houve

voto contrário. Estão aprovadas as Emendas do ng 1 ao 19 ao
Projeto de Lei Complementar nQ 23/92.
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A Presidência vai submeter a votação a Emenda nQ 20, que
recebeu parecer pela rejeição. Solicito ao Si'. Secretário,
Deputado Bené Guedes, que proceda à chamada de votação.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- A chamada de votação nominal respondem " não " os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo 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 Genaro -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Emano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - tbrahim Jacob - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Leandro -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio - Maria
Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Milton SaIles - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson
Pires.
o Sr. Presidente - Votaram "não 60 Deputados. Está
rejeitada a Emenda nQ 20 ao Projeto de Lei Complementar n
23/92. Fica, portanto, aprovado o projeto, com as Emendas do
nQ 1 ao 19.
Votação, no lQ turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n 35/93, do Governador do Estado. A Comissão Especial opina
pela aprovação da proposta, com as Emendas ngs 1 e 2, que
apresenta.
Sobre a mesa requerimento da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 35/93,
que, na forma regimental, solicita a retirada da Emenda n
2, de sua autoria.
Em votação, o requerimento. A Presidência vai submeter o
requerimento a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 263 do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem aprová-lo responderão "sim", e os
que desejarem rejeitá-lo responderão "não".
Com a palavra, o Sr. Secretário. Deputado Bené Guedes, para
proceder à chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (-Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo

Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo
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- Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinlo
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Leandro -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Respondem sim 56 Deputados. Está
aprovado o requerimento.
Votação da Proposta de Emenda à Constituição ng 35/93,
salvo emenda. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder
á chamada de votação nominal
O Si'. Secretário - (- Faz a chamada.)
- A chamada de votação nominal respondem "sim" os

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvéclo -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Homero Duarte - tbrahlm
Jacob - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Casta -
Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 57 Deputados. Está

aprovada a proposta, salvo emenda.
Em votação, a Emenda ng 1. Com a palavra, o Sr. Secretário,

para proceder á chamada de votação nominal-
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- A chamada de votação nominal respondem "sim os

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrásio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - 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
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrabim Jacob - Ivo José - João Batista -
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João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Leandro -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente - Responderam ' sim " 58 Deputados. Está
aprovada a Emenda ng 1 á Proposta de Emenda á Constituição
no 35/93.
Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.397/93, do
Governador do Estado, que reorganiza a Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e dá
outras providências. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto, com as Emendas do
nQ 1 ao 4, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela
aprovação do projeto, com as Emendas do nQ 1 ao 4, da
Comissão de Administração Pública, e com a Emenda ng 5, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com as Emendas do nQ 1 ao 4, da
Comissão de Justiça, e nQ 5, apresentada pela Comissão de
Saúde. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela aprovação da Emenda n
6, na forma da Subemenda nQ 1 á Emenda nQ 4, que as
consolida; da Emenda nQ 2. na forma da Subemenda nQ 1; e das
Emendas ns 7 e 8. Em votação, o projeto, salvo emenas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Em votação, as emendas. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado o projeto, com as Emendas ns 1, 3, S. 7
e 8 e Subemendas que receberam nQ 1 às Emendas ngs 2 e 4,
ficando prejudicadas as Emendas ns 2, 4 e 6.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.420/93, do

Governador do Estado, que reorganiza o Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MO - e dá outras
providências. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto, com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto, com a Emenda nQ 1, apresentada pela
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Justiça, e com a Emenda no 2, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ns 1 e 2. Os Deputados que as

aprovam permaneçam como estão. (-Pausa.) Aprovadas. Está
aprovado o projeto, com as Emendas ns 1 e 2.

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reuniaõ e convoca os Deputados para a
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extraordinária de amanhã, dia 30. ás 9h30min, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária, também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÔES ANTERIORES

403a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/6/93 pelo

Deputado Ronaldo Vascoricelios
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, assessoria, imprensa, pessoas
presentes nas galerias; hoje, 29 de junho, será realizada a
solenidade de premiação das empresas Cia. Têxtil Santa
Elizabeth , Seculus S.A., FIAT Automóveis S.A. e Tora
Transportes, de Belo Horizonte, e Indústria Auxiliar de
Acendedores de São João de]-Rei e Araxá Estofados, de Araxá,
empresas de Minas Gerais que mais se destacaram no setor de
exportação, nas mais diversas categorias. O evento, criação
da Fundação Dom Cabral - FDC - e do Jornal "Diário do
Comércio - "DC" -, contará com a presença de S. Exa. o
Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Senador José
Eduardo Andrade Vieira, além de outras autoridades federais,
estaduais e municipais.
Ao lado dos justos sentimentos de alegria e satisfação que

cercam a solenidade, existe também um lado de preocupação,
em decorrência da conjuntura desfavorável que cerca a
economia mineira e a fez cair do 2Q para o 3o lugar em
exportação nacional, atrás de São Paulo e do Rio Grande do
Sul. Segundo empresários ligados à área de exportação, os
problemas que afetam a expansão das exportações mineiras
estão ligados à alta carga tributária, especialmente o ICMS.
De acordo com os empresários exportadores, há uma tese
universalmente aceita em Comércio Exterior, que e" Imposto
não se exporta", a qual não vem sendo observada pelo Governo
mineiro, que cobra ICMS nas exportações de
semimanufaturados. A cobrança aumenta o custo dos produtos,
fazendo com que percam competitividade no mercado In-
ternacional, o que prejudica sensivelmente a pauta de
exportações e faz diminuir o número de empresas com
condições de atuar no mercado internacional.
Quero aproveitar a oportunidade para não só parabenizar a
Fundação Dom Cabral e o "Diário do Comércio" pelo llQ Prêmio
Minas Exporta como também para manifestar minha preocupação,
como parlamentar e Vice-Lider do Governo, quanto á situação
das empresas exportadoras de Minas Gerais em relação aos
demais Estados da Federação, principalmente São Paulo e Rio
Grande do Sul. Afirmo que procurarei lutar de todas as
formas e em todas as frentes para que Minas Gerais possa ter
uma legislação tributária que não comprometa o nível de
arrecadação do Tesouro e, ao mesmo tempo, não penalize as
empresas que, entendendo e atendendo a apelos governa-
mentais, tanto trabalham para exportar o máximo possível e
aumentar nossas vendas no mercado internacional, fator
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importantíssimo na busca de superávits comerciais que possam
aliviar nossa balança de pagamentos. Dessa forma, reitero
minha preocupação com o quadro atual e minha disposição de
lutar pelo melhor para o nosso Estado.

4039 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/6/93 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifáclo Mourão - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, há pouco tempo, desta mesma tribuna, dirigimos,
por intermédio da Mesa, um requerimento ao Secretário do
Planejamento, para que se elaborasse estudo sobre a
situação das indústrias e frigoríficos de Minas Gerais.
Nos últimos dois anos, cerca de 17 frigoríficos fecharam as
suas portas em nosso Estado- Em razão disso, havia
necessidade de um estudo criterioso para levantamento das
causas e raizes da crise nessa área. No dia 19 do mês de
junho, vimos publicada no "Minas Gerais" a Resolução ng
581/93, de autoria dos Secretários do Planejamento, de
Agricultura, da Fazenda e da Indústria e Comércio. Essa
resolução designa uma comissão de trabalho para elaboração
de diagnóstico sobre a industrialização de carne no Estado
de Minas Gerais. Com base nesses estudos, apresenta
propostas de medidas para sua reestruturação. A comissão é
composta por representantes das Secretarias mencionadas e
tem o prazo de 60 dias para apresentação desses estudos. A
resolução dos ilustres Secretários vem ao encontro do
requerimento anteriormente apresentado por nós.
A situação dos frigoríficos do Estado, principalmente
depois que se fecham 17 em apenas dois anos, é preocupante
e requer, no mínimo, um estudo mais aprofundado de suas
causas.
Ao mesmo tempo, lemos, publicada no órgão oficial do Estado
do dia 23 de junho. uma resolução do Secretário de Estado da
Fazenda , que estabelece normas relativas à aplicação do
disposto no Decreto ng 34.763. Tal resolução possibilita o
parcelamento do crédito tributário de responsabilidade de
cooperativa agropecuária, regularmente constituída, crédito
este vencido até o dia 30/3/93, formalizado ou não, inscrito
em divida ativa ou não, ajuizado ou não.
Por essa resolução não haverá acréscimo nem de juros nem

de multa. Já era tempo do Sr. Secretário da Fazenda adotar
uma medida dessa, beneficiando as nossas cooperativas. Foi
pena que S. Exa. não a adotasse antes do fechamento do
frigorifico da Cooperativa Agropecuária de Governador
Valadares.
Como sabem os nobres colegas, em razão do disposto no art.
155, 2g. inciso XII, "g, da Constituição Federal, os
frigoríficos e as indústrias ligadas á carne no Estado de
Minas Gerais têm sofrido prejuízos muito grandes. Por quê?
Porque, antes da Constituição Federal, muitos Estados
brasileiros faziam concessões, reduções e até isenções de
ICMS. Depois da Constituição Federal - artigo que acabei de
mencionar - um Estado por si não pode conceder isenção de
ICMS, nem sua redução. Sã por meio de resolução conjunta
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do CONFAZ. Isso prejudica os frigoríficos mineiros, uma vez
que o ICMS de nosso Estado é maior do que o de outros
Estados. Assim, o comércio de compra e venda nesses Estados
torna-se mais fácil e, por causa disso, o nosso prejuízo é
manifesto. Tanto que, na revisão da Constituição Federal, é
preciso um cuidado especial com esse dispositivo da Cons-
tituição, para não continuar gerando conseqüências, como o
fechamento de dezessete frigoríficos em Minas Gerais.
Encerro as minhas palavras com essas preocupações e com a

minha homenagem e o meu agradecimento aos Secretários aqui
referidos, especialmente ao Dr. Paulo Paiva, Secretário de
Estado do Planejamento, e ao Dr. Roberto Erant, Secretário
de Estado da Fazenda. Muito obrigado.

03a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/6/93 pelo

Deputado Marcos Helênlo
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
público presente nas galerias, gostaríamos de falar a
respeito da audiência pública realizada no vale do rio Doce,
precisamente na cidade de Governador Valadares, no dia 25
P.P.; de seus efeitos e conseqüências e da expectativa que
criou junto à população local. Seria importante destacar
alguns tópicos, para que esta Casa tome conhecimento de sua
repercussão.
o vale do rio Doce é uma região normalmente muito
marginalizada com relação às iniciativas e programas
governamentais. Depois do vale do Jequitinhonha, é a mais
miserável região no que diz respeito à renda 'per capita" e
á concentração de renda, que são bastante desproporcionais.
A audiência pública, compareceram, mais ou menos, 500
pessoas, e a repercussão do evento foi muito grande. Pôde-se
constatar uma enorme insatisfação da região e de suas
Lideranças com o Governo e com os Deputados que o
representam, seja pelos atos cometidos contra o
funcionalismo público, seja pelo descaso com que tratam
aquele vale.
Devemos destacar aqui o grande número de proposições que
foram apresentadas naquela ocasião. Foram feitas mais de 260
propostas, o que significa uma participação expressiva das
entidades da região. Esse fato é considerado bastante
positivo se levarmos em conta a descrença do povo nas
instituições e a pouca tradição de participação que aquela
região tem. Deve-se dizer que é uma região controlada ainda
por coronéis, só que urbanos-
Gostaríamos de repetir quais foram as principais
reivindicações apresentadas, para que fique bem claro qual é
a expectativa daquela região. Num primeiro plano, foi
colocada a questão da reforma agrária e o incentivo a uma
política agrícola, porque aquela é uma região onde
predominam os latifúndios improdutivos, que provocam o de-
semprego. Essa reivindicação surge a partir de uma ocupação
legitima que ocorreu na Fazenda Califórnia, em Tumiritinga.
Há que se fazer um programa de reforma agrária aliado ao
desenvolvimento de uma política agrícola, porque,
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lamentavelmente, aquela região importa mais de 75% dos
alimentos que consome. Então, é necessário que haja um
incentivo aos pequenos produtores e também aos trabalhadores
rurais, para que eles possam permanecer produzindo no campo.
Foi mencionado que, há mais de 15 anos, aquela cidade e
região não contam com um programa habitacional. O último
programa de construção de moradias populares foi o que
originou o Conjunto Sotero Inácio Ramos. Depois disso, nada
mais se fez. NÓS até estranhamos que a Secretaria de
Habitação, que está realizando tantos programas de habitação
popular, ainda não tenha contemplado aquela região.
Inclusive, gostaríamos de saber do Sr. Secretário da
Habitação se isso é apenas uma omissão do Prefeito e das
lideranças locais ou se, realmente, há uma marginalização do
vale do rio Doce.
O combate á fome e á miséria também é uma das principais
bandeiras, porque a nossa região tem a segunda menor renda
per capita de todo o Estado de Minas Gerais.
Foi solicitada também a ampliação dos setores infra-
estruturais, como estradas, comunicações, energia, etc. A
construção de estradas vicinais se faz necessária para dar
escoamento à pequena produção que ainda resta naquela
região.
Outra bandeira é a do desenvolvimento de políticas sociais
para educação, saúde e saneamento. Foi solicitada a
implantação de uma unidade da Universidade do Estado de
Minas Gerais, e nós queríamos saber se essa instituição,
que tem como pretensão a regionalização e a descentralização
do ensino, não contemplará o vale do rio Doce com uma de
suas unidades, já que não contamos com uma universidade
federal, e a população, por ser bastante carente, não pode
ficar á mercê de universidades privadas, que têm
mensalidades caríssimas. Tal reivindicação foi apresentada
para atender às perspectivas de crescimento de uma
população de quase 2 milhões de habitantes. Os moradores da
região não desejam apenas ir para os Estados Unidos, mas
querem um desenvolvimento que seja fruto de um processo
educacional desenvolvido, por via da universidade pública,
gratuita e de boa qualidade.
Foi também manifestado de forma límpida, o repúdio á
política do atual Governo, mormente quanto aos pontos: a)
política salarial e tratamento geral dispensado aos
servidores públicos (Há ai uma insatisfação muito grande por
parte do funcionalismo com relação á política salarial.); b)
política educacional voltada para a privatização e muni-
cipalização (Esse ponto foi muito contestado porque não há
um esclarecimento de como vai ser feita essa municipalização
e a compra de vagas pelo Estado não é bem aceita,
principalmente, pelas escolas públicas que precisam receber
mais recursos.); c) duplicação da rodovia Fernão Dias (Foi
bastante criticada a prioridade dada á duplicação da rodovia
Fernão Dias. O povo de lá questiona as rodovias da região,
principalmente a Rio-Bahia, que é conhecida como a rodovia
da morte.); d) discriminação da região na distribuição de
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recursos (Isso já foi demonstrado por meio do Orçamento e
de vários Orçamentos dos anos anteriores em que a região é
contemplada com um percentual ínfimo.); e) transparência dos
atos do Governo (Essa transparência foi bastante cobrada.);
f) forma adotada para a municipalização da saúde.); g)
utilização de critérios políticos para a alocação de
recursos públicos (Foi denunciada a política de apenas
apadrinhados levarem recursos para as suas regiões. Essa
reivindicação tem que partir dos movimentos populares e das
lideranças comunitárias.).
Por fim, foi manifestado por elementos ligados a setores
governistas, o desgosto pela presença excessiva de
manifestantes no local. Essas pessoas defendem a
participação nas audiências públicas apenas de lideranças da
região. Entendemos que essas audiências públicas devem
continuar sendo públicas. E preciso haver uma participação
aberta de toda a comunidade e não apenas de algumas
lideranças. Estão querendo tomar nesta Casa, atitudes como a
colocação de "blindex" fechamento do acesso ao público e
distribuição de senhas para que as pessoas possam freqüentar
o Plenário. Somos totalmente contrários a esse procedimento.
A audiência pública deve continuar a ser pública e aberta a
toda a sociedade.
Concluindo, Sr. Presidente, queremos um espaço aberto para
a sociedade expor suas reivindicações e, enquanto tal, deve
ser o mais livre, aberto, irrestrito, democrático e
participativo possível. Não cabem restrições quando o
interesse geral está em jogo. Esta Assembléia não deve
jamais comportar posicionamentos tão mesquinhos quanto o
expresso por essas pessoas, as quais, de resto, eram franca
minoria na audiência pública e representam parcela infima da
população. Daqui a pouco vai acontecer como aconteceu com
aquele Deputado que pediu o fechamento do Congresso.
Defendemos que a entrada seja franca para que as minorias
possam participar. E cumpre lembrar o papel louvável
cumprido pela audiência pública realizada no vale do rio
Doce e cobrar dos colegas a luta para se alcançarem os
objetivos defendidos por sua população, bem como para se
garantir para 1994 a realização de novos eventos como esse.

403? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/6/93 pelo

Deputado José Leandro
O Deputado José Leandro - Sr. Presidente e demais membros
da Mesa, lamento que o PT esteja contra a colocação de
"bl index" nesta Casa. Nós já estamos conscientes de que isso
ê necessário, não para limitar a presença das pessoas, mas
para evitar atos de selvageria com os quais nós não
concordamos.
Tal iniciativa tem, inclusive, o objetivo de defender a
integridade física tanto dos Deputados quanto do público
presente nas galerias. O problema é muito mais sério do que
pensa a Bancada do PT. Não é por causa de manifestações
desse tipo que vamos permitir que esta Casa deixe de tomar
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providências para coibi-Ias. Acho que já passou da hora de
se tomar essa providência.
Entretanto, Srs. Deputados, venho a esta tribuna por outro

motivo. Vou dizer, mais uma vez constrangido, do caos em que
vive a saúde no Brasil. Infelizmente, nos últimos dias,
temos lido, nos jornais, pronunciamentos de pessoas
responsáveis, neste Pais, pela administração da área de
saúde, os quais nos deixam boquiabertos.

Há poucos dias, o "Jornal do Brasil" publicou um
pronunciamento do Sr. Presidente da República, dizendo que
ele estava sem entender por que a saúde ia tão mal, se ele
destinava trilhões e trilhões de cruzeiros para o setor. Em
seguida, uns dias depois, vem o Ministro da Fazenda, o FHC,
- não sei se estão querendo fazer aqui alguma comparação com
o antigo BHC, um inseticida ou coisa qualquer - e diz, sem
constrangimento e bem-humorado, que o Tesouro Nacional não
tem recursos para prover a saúde no Brasil. Então,
felizmente, depois de muitos anos em que segmentos
nacionais vêm defendendo o problema da saúde no Brasil como
conceitual ou filosófico, começam a perceber o óbvio, ou
seja, que o problema da saúde no Brasil é financeiro. Não
temos como fazer saúde com os trilhões que S. Exa. o
Presidente da República está repassando para o setor. Ele
estaria fazendo melhor se estivesse preocupado exatamente em
resolver o problema de verdade. Em vez de dar trilhões de
cruzeiros, ele deveria dar quatrilhões de cruzeiros para a
área de saúde. Acho que S. Exa. está preocupado com o valor
absoluto desses trilhões. Acho que ele pensa que isso é
muito dinheiro. Talvez seja por isso que ele não queira
cortar os três zeros do nosso pobre cruzeiro.
Há poucos dias, foi extinto o INAMPS. Mais uma tentativa,
ainda conceitual, de se resolver o problema. A extinção do
INAMPS não vai resolver problema nenhum, como não vai
resolver problema nenhum a criação de uma nova secretaria
para substitui-lo. Mas aquele órgão tinha que ser extinto.
Depois da implantação do SUS, não justificava mais a sua
existência. Então, agora que o SUS vem sendo implantado
realmente, está ai, agora sim, para todos verem que o
problema é falta de dinheiro. Felizmente, estamos tomando
consciência disso. Mas como dar dinheiro ao setor da saúde?
Respeitando-se a atual Constituição, só daremos mais
dinheiro para a saúde se aumentarmos o PIE e se o Pais
crescer. Sem o crescimento do País não tem como isso
acontecer. Por quê? Porque a Constituição não tem como
mobilizar recursos do Tesouro para tal.
Por Isso, volto a insistir com os nobres Deputados que
precisamos reformar a Constituição Federal. Para quê? Para
reduzirmos o engessamento do Orçamento da União. Persistindo
os atuais níveis - 65% para o funcionalismo e 25% para a
Educação - será impossível resolvermos o problema da saúde.
Vamos continuar com esse caos e vai ser muito pior.
Sr. Presidente, como médico credenciado que sou, darei um

exemplo: o INAMPS me paga Cr$36.000,00 por uma consulta. Eu
posso atender por esse preço, porque sou Deputado e não
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dependo da profissão para sobreviver, mas um médico que vive
disso não pode continuar aceitando essa desvalorização do
seu trabalho. Também não posso operar um doente, sendo
responsável por ele, por Cr$1.000.000,00. O hospital também
não pode internar um doente e receber uma diária de
Cr$130.000,001 Não é possível aceitar-se isso. Esse valor
representa meio quilo de comida, a quilo, em qualquer 'self-
service". Como querem que um dono de hospital trabalhe para
o INAMPS, recebendo isso por dia? Não há empresa que suporte
essa desvalorização.
Precisamos fazer uma sugestão aos nossos colegas da Câmara
Federal, para que mudem esses percentuais fixados na
Constituição - 65% para o funcionalismo. isso é um absurdo.
Quem já foi Prefeito sabe que, quando o Orçamento da
prefeitura fica comprometido em mais de 40% com o
funcionalismo, torna-se inviável administrar o município.
Precisamos sugerir, urgentemente, aos nobres colegas da

Câmara Federal que, na próxima revisão constitucional da
qual sou inteiramente a favor - corrijam essa falha.
Gostaria de dizer que não concordo com S. Exa. Revma. Dom
Luciano, que diz que não deve haver revisão Constitucional.
Temos confiança de que aquele Congresso fará as mudanças

convenientes, reduzindo para 40%, no máximo, o gasto do
Estado com o funcionalismo público. Se isso não for feito,
não resolveremos o problema da saúde. Muito obrigado!

403 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/6/93 pelo

Deputado Clêuber Carneiro
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados: recebi, com preocupação, fundamentado documento
do Prefeito de São Francisco, Severino Gonçalves da Silva,
apoiado em dados técnicos da EMATER, corroborado e subscrito
por expressivas entidades sindicais e associativas, em que
se retrata o clima difícil dos produtores rurais da região
do polígono das secas em nosso Estado.
Clamam aquelas autoridades e lideranças pela urgente
Intervenção do Sr. Presidente da República, em defesa de uma
solução negociada da divida dos produtores rurais,
estabelecendo níveis suportáveis e razoáveis. Apresentam
plano de negociação, não fugindo aos compromissos assumidos,
contudo não sucumbindo ao arrocho da pressão da cobrança
bancária.
Aqui, não vamos mais discutir os riscos da atividade
agrícola, não vamos falar da draconiana correção na
agricultura, da TR, da falta de garantia ao preço do
produto, da desassisténcia ao campo, enfim, das dificuldades
para se produzir, onde mil e uma contradições se interpõem a
quem se arrisca a laborar a terra.
Aqui se impõe, com urgência e determinação, uma atitude de
governo, para que não se penalize, ainda mais, aqueles a
quem a natureza já negou muito.
São os sertanejos do interior do Norte de Minas que estão,
novamente, a suplicar a atenção de nossas autoridades e
governantes; são os sertanejos que vivem desapontados pelo
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desafio permanente da seca, do abandono e da falta de
investimentos públicos; são os sertanejos que se rebelam e
se recusam a integrar o bloco dos miseráveis, dos párias e
dos condenados a uma "subvida"
Compreendemos a difícil situação por que passa o Pais;
entretanto somos vitimas de uma situação conjuntural, que
pode ser revertida ou ao menos amenizada. Não defendemos o
calote dos débitos, nem uma anistia generalizada; entretanto
precisamos de um tratamento diferenciado, pois sempre
estivemos à margem dos grandes investimentos públicos e
distantes da ação governamental modificadora.
Esta situação da Microrregião de São Francisco é a mesma em
,ianuária, em Mato Verde, em Grão-Mogol ou em Rio Pardo de
Minas.
A visão "argentária" comercial não pode prevalecer nesta
hora, principalmente dentro dos estabelecimentos oficiais de
crédito,sob pena de provocar uma "catástrofe'. Os pró-agro
estão há anos sem remuneração, a economia regional precisa
ser reorganizada, e uma cobrança, agora, sistemática, mais
drástica inviabilizará tudo, levando de roldão, nos
ajuizamentos de ações, nas cobranças executivas, nas cadeias
de avais não só os bens e as propriedades, mas a esperança
dos produtores, comprometendo a sobrevivência regional.
O documento produzido pelas lideranças de São Francisco
merece atenção; merece ser examinado e discutido pelos
órgãos oficiais de crédito e pelo próprio Governo.
Este não é mais um "choro" de desapontados produtores do
Norte de Minas; esse poderá ser o último grito de uma
geração de homens que se perde diante da insensibilidade-

4039 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/8/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, galeria e imprensa: o objetivo
do nosso pronunciamento, na tarde de hoje, é registrar o
processo eleitoral que ocorreu, na semana passada, no
Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte.
Vários lideres desta Casa receberam correspondência dos
integrantes da Chapa 2 - oposição da atual chapa -, na qual
alegavam supostas irregularidades e, ao mesmo tempo,
divulgavam o balanço financeiro daquilo que a Chapa 1 estava
efetivamente gastando. Eu queria ressaltar que os
integrantes da Chapa 1 ficaram extremamente satisfeitos com
isso, pois eles já estavam fazendo a divulgação desse
balanço e o encaminharam aos integrantes da Chapa 2 porque
entendem que seus gastos devem ser feitos da forma mais
transparente possivel. O mesmo não ocorre com a Chapa 2, que
até hoje não apresentou o total de seus gastos com a
campanha eleitoral porque não consegue demonstrar de onde
saiu tanto dinheiro para realizá-la.
Mas foi um processo democrático, aberto, com mais de dois
meses de campanha, em que os bancários de Belo Horizonte e
da região puderam discutir o momento, a situação e definir o
melhor comando para continuar dirigindo o Sindicato dos
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Bancários. Na sexta-feira, tivemos o resultado: os bancários
votaram maciçamente na Chapa 1 , mantendo na presidência do
Sindicato dos Bancários a companheira Manha, a quem
prestamos nossa homenagem e manifestamos nossa
solidariedade. Gostaríamos de dizer a ela que foi pela sua
capacidade de articulação, pela sua combatividade e pela sua
clareza e transparência que a atual direção conseguiu ganhar
com uma larga diferença e realizar uma grande discussão
política com os bancários.
Esse é um dos principais sindicatos do nosso Estado. E
importante que os trabalhadores tenham um sindicato
autônomo, independente, livre, um sindicato que apresente
como algumas das suas principais bandeiras o reajuste mensal
de salários e o combate à fome e à recessão, um sindicato
que não fique preso ao seu processo corporativo, fechado em
discussões relativas somente aos bancários. Eles têm
consciência de que são trabalhadores como a maioria do povo
brasileiro e de que têm que pensar e agir como
trabalhadores, , integrando-se ás lutas de todos os
trabalhadores. E por isso que esse sindicato está filiado á
CUT e vai manter-se filiado para que se consiga construir
uma grande unidade, para que possamos, de fato, ter um
sindicalismo sério, que garanta salários decentes para o
povo, reforma agrária, combate a esse processo de
privatização, e para que tenhamos, efetivamente, a
construção de uma nova sociedade.
Gostaria de ressaltar e elogiar, mais uma vez, a atuação da

atual diretoria do Sindicato dos Bancários, em especial a da
nossa companheira ManHa. Muito obrigado.

403 REUNIÃO ORDINARIA
Discurso Proferido em 29/6/93 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Hauelsen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores presentes nas galerias, temos sentido
nesta Casa uma ira acumulada e amarga, e não resta a menor
dúvida de que essa ira não existiria se não houvesse a
fiscalização e a luta que o PT aqui vem desenvolvendo.
Alheios ao trabalho e ao método matreiro do Governador
Hélio Garcia, os Deputados governistas desta Casa não
aceitam e não admitem sua subserviência; não concordam
quando nós falamos que eles estão caminhando em direção ao
Palácio do Governo; não têm a humildade para aceitar e
admitir as criticas que não partem, apenas, do PT, nas que
partem também da sociedade civil organizada. Lamentamos os
episódios que têm acontecido nesta Casa. Tivemos problemas
com a tramitação do projeto dos funcionários públicos e, por
último, com o projeto que trouxe aqui o pessoal da CEMIG.
Sem dúvida nenhuma, é uma privatização branca que tentam
fazer Então, vemos a ira de quase todos os Deputados
governistas, quando se fala dos cartazes, quando se comenta
o desconforto que eles sentem ao visitar suas bases e suas
cidades. Alguns dizem que "pouco estão somando" com os
cartazes e que não estão sendo molestados em suas bases. Nós
não queremos acreditar nisso, porque é verdade que a boca
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fala do que o coração está cheio. Quando uma pessoa fala
tanto e reclama tanto que o PT está promovendo os cartazes,
que o PT está promovendo o desgaste dos Deputados
governistas, é porque, de fato, aquilo está amargurando o
coração desses Deputados.
Um outro problema sério é o menosprezo que muitos Deputados
desta Casa têm pela sociedade civil e pela pessoa como um
todo. Muitos não acreditam na capacidade de organização de
nosso povo, e dizem que, atrás do SIND-UTE, atrás do SINO-
FISCO, atrás dos trabalhadores da CEMIG. está o PT. Dizer e
garantir que somos nós que controlamos esses sindicatos é
não aceitar que o povo seja o sujeito da sua história, é
admitir e acreditar que o povo é teleguiado, que o povo é
manipulado. Dai, nós dizermos também que julgamos os outros
pelo que somos. Quando algum Deputado desta Casa afirma e
garante que somos nós do PT que estamos controlando os
sindicatos, é porque, sem dúvida, eles têm o hábito de
controlar e manipular a massa. A massa é controlada e
desorganizada, mas ela jamais faria um movimento como fez o
SINO-UTE, o SIND-FISCO e como fez, recentemente, o pessoal
da CEMIG. Entendemos que esses sindicatos são sujeitos da
sua história, que não estão atrelados, que já não estão no
tempo de Getúlio Vargas, que criou os sindicatos atrelados
ao Governo. Naquela época, o sindicato batia palma para o
poder e bater palmas para o poder é fácil e cômodo, porque a
facilidade e a comodidade são próprias daqueles que são
pelegos. Mas o sindicato que aqui aparece para reivindicar e
gritar jamais pode ser considerado um sindicato pelego.
Estamos vendo tramitar nesta Casa um projeto, que, sem
dúvida, é uma provocação aos sindicatos organizados. E o
projeto que concede liberdade aos sindicalistas para
trabalharem nos seus sindicatos. Estamos vendo esse projeto
como uma retaliação, como uma vingança, e é bom lembrar o
ditado popular que diz: "Quem semeia vento colhe
tempestade."
E claro que o pessoal começou a ficar agressivo, pois

aqueles que se sentem oprimidos começam a ficar agressivos,
tornam-se indignados e, numa situação dessas, quem não tiver
capacidade de indignar-se ou é conivente ou é omisso.
Concordo também com o que acaba de dizer, ali, o nosso

companheiro, Deputado João Batista. Foi um desrespeito o que
aconteceu nesta Casa, quando os funcionários da CEMIG
ficaram aqui três horas, com uma reunião suspensa, pois os
Deputados estavam fazendo "lobby" nas suas bases, com seus
Prefeitos, a fim de elegerem o Presidente da Associação
Mineira de Municípios. Eles, que não admitem pressão, foram,
sem dúvida, fazer pressão junto aos Prefeitos, enquanto aqui
ficaram os funcionários da CEMIG.
Não tenho dúvida de que alguns desses Deputados tenham
saído por ai e bebido mais do que deviam. Assim, quando os
Deputados retornaram ao Plenário, os funcionários da CEMIG
estavam indignados e cansados pela longa espera. Como
conseqüência, surgiram as propostas do "blindex" e das
entradas controladas. Eu gostaria de fazer o seguinte
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comentário: houve exageros sim, mas foram exageros de parte
a parte. Vieram palavrões de lá, vieram gestos feios das
galerias. Mas, aqui, neste Plenário, nós vimos também gestos
feios e obscenos feitos por Deputados! Ouvimos palavrões de
Deputados e vimos, também, Deputados provocando companheiros
nossos para agressão física! Então, por que segurarmos
funcionários e peões da CEMIG, que ficaram aqui três horas,
esperando que os nossos Deputados acabassem de pressionar
seus Prefeitos a fim de ver como iria ser votado aquele
projeto?
Na audiência pública de Governador Valadares, alguém nos
disse que somos empregados do povo. isso é verdade! Nós,
Deputados, somos empregados do povo; estamos a serviço do
povo. Por que, então, vamos querer "blindex" para nos
separar dele? Na época das eleições, nenhum Deputado tem
medo do povo. O candidato vai á casa de um e de outro e, o
que é mais importante, vai à praça pública, ao comício, dá
tapinhas nas costas dos eleitores. Não existe 'blindex'
nenhum separando o eleitor do candidato. Somente aqui,
depois que nós nos apossamos do voto, depois que somos
garantidos pelo poder, que, diga-se de passagem, é
transitório, é um poder muito curto, passamos a dizer que o
povo nos ofende e nos agride.
Vamos esperar, então, a praça pública. Vamos ver, na época
das eleições, qual será o nosso comportamento e qual o
comportamento do povo que queremos separar de nós aqui nesta
Casa. Era o que eu tinha a dizer, por enquanto, Sr.
Presidente.

403 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/6/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados; em primeiro lugar, gostaria de manifestar
minha solidariedade total às palavras da Deputada Maria José
Raueisen. Entretanto, como o tempo é muito curto, entrarei
direto no assunto que me traz a esta tribuna: trata-se de
uma reflexão sobre uma viagem que fiz, este fim de semana à
aldeia dos indios pataxós, no Município de Carmésla, situado
entre Itabira e Guanhães.
A história daquele povo é muito triste: eles moravam no sul
da Bahia e. após uma luta árdua, no inicio da colonização
portuguesa no Brasil, contra a tribo dos Tupiniquins,
sagraram-se vencedores e lá ficaram durante muito tempo. Na
década de 70, ou um pouco antes, os indios pataxós foram
expulsos de suas terras no sul da Bahia. Estão, agora, no
Município de Carmésia, na Fazenda Guarani, com pouquissimo
apoio da madrasta FUNAI. Faço uma critica á atuação desse
órgão e uma indagação: por que o escritório central da FUNAI
em Minas Gerais é em Governador Valadares? Sabemos que, na
década de 70, outra tribo, parente dos pataxós, os
crenaques, foi vitima de violência terrível: foi expulsa de
suas terras pelos fazendeiros de Conselheiro Pena; hoje,
alguns crenaques moram junto com os pataxós.
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A situação dessa tribo, embora seja a melhor do Estado de
Minas Gerais, é muito preocupante. Ficamos preocupados ao
ver que os pataxós, que não têm tantos problemas em Minas
Gerais, porque já têm suas terras demarcadas, vivem em
situação precária. Ano passado, depois de muita enrolação
por parte dos órgãos do Governo, a FUNAI mandou 7kg de
feijão para eles plantarem. Não tem cabimento uma coisa
dessas.
Já fizemos uma sindicância sobre a situação dos indios
xacriabás e chegamos á seguinte conclusão; O Sr. Lúcio
Flávio, dirigente da FUNAI, mora em Governador Valadares,
não contribui para a solução dos problemas dos indios. Pelo
contrário, a sua atuação é bastante nefasta, criando
problemas e levando para a região famílias que não têm nada
a ver com os índios de lá. Enfim, além de não resolver os
problemas, a FUNAI ainda cria outros.
Entretanto, não poderíamos deixar de fazer elogios aos

órgãos Que atuam junto a esse povo: o SINDI, que é um grupo
de indianistas missionários; o CEDEF, que tem a orientação
do Sr. Elói Pereira da Silva, e o CURARE, que é um grupo de
apoio ás lutas tão duras desses povos que habitam nosso
Estado.
Hoje, a tribo dos pataxós tem mais de 280 pessoas; ela

chegou a Minas Gerais com apenas 68. Hoje, estão passando de
280 pessoas. As crianças, muito bonitinhas e interessantes,
estão fazendo um trabalho de recuperação da língua. Nascem
e estão sendo batizadas lã. Têm nomes indígenas e estão
falando alguma coisa. Existe o pajé, que celebra uma
cerimônia interessantíssima, em que está presente o sincre-
tismo religioso, com ritos da Igreja Católica. Fica, também,
o nosso elogioao Pe. Ernesto, de Ipatinga, que, de tempos
em tempos, vai lá, celebrar com eles. E impressionante a
religiosidade desse povo. Eles são absolutamente religiosos
e têm uma concepção muito mística da vida.
Isso nos apresenta uma série de questões: a primeira delas

é relativa ao desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Será
que povo desenvolvido é o americano que, neste final de
semana, cometeu mais um ato bárbaro de ataque ao povo do
Iraque? Acho que os indígenas têm muito a nos dizer sobre
valores e cultura. Cultura é construir a bomba atômica? E
construir arranha-céus imensos, cercados de favelas? Ou será
que cultura é viver integrado com a natureza?
Outra coisa que a atual experiência dos pataxós nos

apresenta é a já famosa questão da subvenção social. A FUNAI
não move uma palha; pelo contrário, atrapalha. O Governo
Estadual nada faz. Não existe nenhum projeto, nenhum plano.
Nunca vi um Governador de Minas Gerais dizer que está
preocupado em solucionar ou amenizar os problemas dos
índios.
Qual seria o nosso papel ao ver 280 pessoas sem cobertores,
sem agasalhos, vivendo num clima frio? Eles não estão
acostumados aquilo, pois vieram do sul da Bahia, onde o
clima é completamente diferente. Assim, a subvenção social
de Deputados não deve ser vista como favor nem como compra
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de votos de índios. Além do auxílio desses órgãos, que
trabalham pelo desenvolvimento e pelo resgate da cidadania
desses povos, eles poderiam receber o nosso apoio. Queria
fazer um apelo ao Deputado Ermano Batista, que tem Ido ao
Município de Carmésia, segundo me informaram lideranças
políticas, para que dê atenção ao povo pataxã. Eles têm mais
de 3.600 ha. Já não têm a caça, o mar, nem um grande rio
para pescar. Precisam da nossa ajuda. Peço também a ajuda do
Deputado Antônio Pinheiro, que já colaborou com a tribo
pataxõ, publicando o extrato do estatuto do conselho
comunitário deles. Vamos ajudar, mas de uma forma honesta,
não paternalista para que aquele povo resgate a sua cultura.
Acho que, pelo frio que estamos sentindo agora, seria
justificável que mandássemos cobertores para aquelas
crianças, para que não morressem de pneumonia, de
tuberculose, etc. Por outro lado, é necessário pensar também
em termos mais profundos, em um projeto para que eles
resgatem o seu artesanato, a forma de construirem suas
casas, suas aldeias, etc.
Para concluir, formulo um convite aos Deputados: que

visitem a exposição de artesanato pataxó que ocorrerá dia 10
de julho, em Belo Horizonte. E hora de ajudar. E hora de
descer da nossa prepotência de brancos, de racistas, de
colonizadores para ver o lado do colonizado e aprender com
ele, aprender, principalmente, a conviver harmonicamente com
a natureza. Muito obrigado-

403g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2916193 pelo

Deputado João Batista
O Deputado João Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, ocupamos a tribuna neste instante para
fazer algumas considerações a respeito do pronunciamento da
Deputada Maria José Haueisen, relativamente ao que ela disse
ser uma determinação da Assembléia no intuito de calar a voz
dos manifestantes que para aqui acorrem, por ocasião da
votação de diversos projetos nesta Casa.
Gostaria de esclarecer à ilustre Deputada Maria José

Haueisen e aos demais companheiros, às pessoas das galerias,
ás assessorias dos Gabinetes e, principalmente, á imprensa,
que eu, particularmente, sou contrário â colocação do
"blindex" nas galerias deste Plenário. Mas devo dizer que é
necessário q ue se tome outra atitude, a partir do momento em
que a Presidência da Casa não usa os mecanismos que tem á
disposição, segundo o Regimento Interno, para proibir as
"bagunças" que aqui são efetivadas. Se a Mesa da Casa, se a
Presidência da Assembléia Legislativa pedisse, naquela
ocasião da manifestação dos servidores públicos, ou mesmo
por ocasião da visita dos sindicalizados ligados à CEMIG, se
pedisse o esvaziamento das galerias, não teríamos os
dissabores que tivemos na Casa naquela ocasião.
Então, em primeiro lugar, o que gostaríamos de questionar
ao Presidente da Casa é se a Presidência tem pulso
suficiente para coibir os desmandos que aqui são efetivados,
muitos desses orquestrados, sim, pela Bancada do PT.
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Desculpe-me a Deputada Maria José Haueisen, mas essa é a
verdade nua e crua.
Com relação à troca de ofensas entre alguns Deputados e
pessoas das galerias, admito que essas ofensas aconteceram
e, digo mais, uma das pessoas que realmente chegou, de uma
certa forma, a agredir a galeria, foi este Deputado. Estamos
cansados de ser afrontados aqui. Ninguém aqui tem sangue de
barata" para ficar agüentando desmoralização de falsos
lideres, pois o grande líder não é aquele que vem para
"bagunçar" e sim, aquele que vem para tentar encontrar uma
forma de conciliação. E essas pessoas que vêm aqui,
instruídas pela Bancada do PT, não vêm dentro de um padrão
de procedimento de respeito, da legalidade daquilo que
determina o relacionamento entre as pessoas. Então, que
história é essa de achar que somos obrigados a agüentar o
achincalhamento das pessoas jogando isqueiros, cinzeiros e
até dinheiro nos Deputados? E o pior é que jogam uma
miséria. Deveriam jogar dólar Precisamos mostrar ao povo
mineiro essa falsa verdade do PT. Precisamos encontrar aqui
uma forma de conduta que não chegue ao exagero do
radicalismo do PT e, às vezes, também, à omissão desta Casa
aqui no Estado de Minas Gerais. E preciso acabar com os
contrastes. Todos aqui têm seus defeitos. Sabemos que o PT
não é o dono da verdade, não é o partido mais puro deste
País. Quando ele menciona aqueles que defendem o Governo,
ele não entende que também é governo. Ele é governo
participando das diferentes secretarias do Governo Hélio
Garcia; é governo, tendo Patrus como Prefeito desta cidade,
por sinal, um péssimo Prefeito. Temos aí uma cidade suja,
onde os buracos proliferam por todos os cantos. Nesta
cidade há buraco dentro de buraco. E há buraco na calçada
esperando vaga, Deputada.
E muito fácil jogar pedra nos Deputados pelo simples fato

de apoiarem projetos que entendem ser necessário apoiar.
O que eu quero pedir aos companheiros do PT é que respeitem
o direito de independência das pessoas. E, nessa
manifestação, mostrar a toda a população de Minas Gerais que
esse relacionamento só pode ser saudável a partir do momento
em que o respeito é recíproco.
Quanto á abordagem que a Deputada fez a respeito do
sindicato, realmente, ele esteve aqui contestando alguma
coisa. O próprio ex-Lider da Bancada. Deputado Roberto
Carvalho, confidenciou aqui na Mesa que os eletricitários
que aqui estavam se encontravam bêbados. Não somos obrigados
a ficar curando cachaça de ninguém.
O que precisamos dizer ao povo mineiro e à imprensa ê que a
dificuldade do PT é aceitar que, num acordo como esse
realizado, os bônus seriam realmente uma forma de garantia
que o Governo teria para contrair empréstimo no valor de
US$200.000.000,00 para fazer obras. D grande medo do PT é
que o Governo faça obras, pois o referido partido não faz e
só tenta destruir aquilo que é feito ou que se pretende
fazer.
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Não vamos permitir que tentem jogar os Deputados contra as
galerias e o povo de Minas Gerais sob uma falsa defesa de
trabalhadores, porque trabalhador somos todos nós. Muito
obrigado. 

403 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/6/93 pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs. e
Sras. Deputadas, de fato, não pretendia ocupar hoje esta
tribuna. Sendo muito franco, considero extremamente
desagradável estabelecer um debate que deveria ser politico,
na forma em que o Deputado João Batista o fez aqui, O
Deputado, na verdade, não fez um pronunciamento. Na verdade,
ele elencou uma série de diatribes. Ia falando o que lhe
ocorria à cabeça.
Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. me garantisse a
palavra, porque o Deputado João Batista não me deixa falar.
Não me encontrava no Plenário na última quinta- feira.

Obviamente algumas das coisas que possa afirmar devem ser
relativizadas, já que são afirmações de quem se pronuncia a
partir de informações.
Em primeiro lugar, creio que, se o Deputado efetivamente
está preocupado com o amadurecimento das relações entre o
Poder Legislativo e a sociedade, que sustenta esse Poder, e
se ele efetivamente está preocupado em garantir que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais permaneça com suas
portas e galerias abertas a qualquer cidadão e cidadã, que
aqui queira acompanhar os nossos trabalhos, o Deputado
deveria vir à tribuna e discutir o assunto quanto ao mérito.
O Deputado atribui declarações ao Deputado Roberto Carvalho,
que não se encontra presente, e, por isso, não pode
contestá-lo. Creio que não é bom procedimento, nem o que
poderíamos chamar de comportamento ético, referir-se a
atitudes de pessoas que não se encontram presentes. Mas,
indo objetivamente ao mérito, há uma questão posta, e
devemos nos manifestar a respeito dela, sem qualquer
tergiversação, como disse a Deputada Maria José Haueisen.
Hoje essa Presidência apresenta uma decisão para impedir,
por dois mecanismos, o acesso da sociedade e da população á
Assembléia Legislativa. O primeiro mecanismo se refere á
colocação dos vidros 'bl index', e o segundo é a distribuição
de senhas. Gostaria de ouvir a posição do • Deputado sobre
essa questão. Se o eminente Deputado realmente se manifestou
contra, usou uma construção, um raciocínio que acaba com os
políticos, pois a construção do 'blindex' e a distribuição
de senhas importa nesse resultado. Deveríamos fazer os de-
bates sobre esse mérito. Quando a Deputada Maria José
Haueisen estava na tribuna, ocorreram-me á lembrança as
próximas audiências públicas. Se colocarmos "bllndex" nas
galerias da Assembléia, também vamos ter que colocar
"blindex" na rua. Portanto, qualquer iniciativa da
Assembléia deverá ser feita dentro de uma redoma. A questão
está posta com muita clareza . Este Poder tem que ser
necessariamente um Poder transparente. As pessoas que nos
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visitam e acompanham o nosso trabalho não têm condições de
perceber o que acontece aqui embaixo. Isso é muito pouco;
mas é o mínimo q ue temos de assegurar à população. No dia em
que impedirmos esse mínimo, vamos legitimar - e essa é a
minha maior preocupação - o que hoje se insinua em algumas
camadas da sociedade brasileira. Um dirigente da FIESP, um
Deputado militar e algumas notas da imprensa alegam que o
problema do Brasil hoje é o Congresso Nacional e a ausência
de uma mão forte, com autoridade suficiente para resolver os
nossos problemas. Só que a esse filme nós já assistimos há
pouco tempo. Toda a nossa geração viveu a ditadura militar.
Portanto, posicionamentos dessa ordem acabam por legitimar,
respaldar e avalizar aquilo que para nós seria o mais
catastrófico, pois ameaça objetivamente a democracia. O
debate que está posto não é o operacional, se vamos ter
quatro ou cinco senhas, ou se o "blindex será mais alto ou
mais baixo. Não é isso que está posto. Não é isso que está
em pauta. O que está posto é o seguinte; este Poder é ou não
necessário para a sociedade? Cada vez que ele toma
iniciativas e medidas no sentido de se fechar para a
sociedade, parece-me óbvio que esta sociedade passe a
considerá-lo cada vez mais desnecessário.
Esse é o risco que está posto. E é sobre isso que queria

debater com o senhor, Deputado, e não sobre diatribes.
403 REUNIÃO ORDINÁRIA

Questão de Orcem Suscitada em 29/6/93 pelo
Deputado Roberto Carvalho

O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, senhores
membros da Mesa, colegas do Plenário, alunos presentes nas
galerias: fui informado de que, na minha ausência, o
Deputado João Batista ocupou a tribuna e afirmou - não em
meu nome, porque não lhe conferi nenhuma procuração - que
eu havia dito, quinta-feira, a diversos colegas que os
servidores da CEMIG estavam bêbados- Isso é uma ofensa. Eu
não disse essas palavras. Portanto, gostaria de que a Pre-
sidência registrasse o meu desagrado. Antes, eu já não daria
uma procuração ao Deputado João Batista; agora, muito menos.
Muito obrigado. 

4039 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/6/93 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amarai - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
sou favorável ao Projeto.
Gostaria de falar sobre os incidentes ocorridos durante a
discussão e a votação de determinados projetos nesta Casa.
Citaria com mais ênfase o projeto de reajuste dos salários
dos servidores do Estado e o projeto de emissão de bônus do
Estado de Minas Gerais - o eurodólar -, apresentando como
garantia ações da CEMIG para lastrear financiamento
externo.
Um pensamento de "Sir" Winston Churchill, que reproduzimos

com nossas palavras, presta-se admiravelmente bem á abertura
deste pronunciamento. A democracia é o pior entre todos os
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regimes de governo, mas, até hoje, ninguém ainda descobriu
fórmula melhor.
Longos séculos transcorreram, na história política dos
povos, até que, no Iluminismo e na modernidade, viram-se,
com nitidez, as vantagens de se viver segundo os princípios
de liberdade, igualdade e fraternidade, em sociedades nas
quais as decisões políticas, compartilhadas pelos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, se limitassem
reciprocamente. Até chegar a esse ponto, os homens viveram
na aurora da humanidade, sob o guante de lideres tirânicos,
que, para impor a sua vontade, recorriam à força bruta. Era
o império dos tiranos de aldeia, chefes Instintivos que
desconheciam - até mesmo, pelo fato de não existir o
império da lei.
Numa fase mais avançada da vida social, surgiram os
reinados e os impérios, dominados por cabeças coroadas, os
quais instituíram a desigualdade e o privilégio ao dividir a
sociedade em castas; o nascimento, o sangue - e não o mérito
pessoal - eram os fatores decisivos para se localizarem os
indivíduos no espaço social.
O advento do século XVIII, cognominado Século das Luzes,
elevou a razão humana á condição de tribunal supremo dos
negócios humanos. A revolução das consciências produziu os
movimentos políticos que sacudiram aquele século, provocando
acontecimentos como a Revolução Americana, em 1776, e a
Revolução Francesa, em 1789. Daí em diante, o mundo já não
seria o mesmo. Não havia dúvida sobre o triunfo do ideal
democrático que, tendo florescido entre as nações mais
avançadas da Terra, estava fadado a irradiar-se por todo o
mundo. A teoria da tripartição dos poderes, conformada, em
seus traços definitivos, por Montesquieu, apresentava-se, se
não como a fórmula Ideal, pelo menos, como a adequada para
se solucionarem os impasses surgidos do exercício do poder.
Onde antes existiam súditos, havia agora cidadãos; onde
antes abundavam privilégios, passaram a predominar direitos;
onde campeava o favoritismo, entronizou-se a liberdade do
voto, a simbolizar a aurora dos novos tempos.
E claro que a situação descrita está contida em limites
Ideais. Mesmo no mundo contemporâneo, ainda é possível
encontrar reinados em que uma minoria vive faustosamente à
custa da pobreza e do cerceamento dos direitos da maioria, e
ditaduras em que as violações de direitos são práticas
rotineiras. Mas, se essas ocorrências anómalas antes
contavam com o beneplácito e mesmo a compreensão da comu-
nidade, hoje recebem a repulsa unânime de todos, sendo
vistas como anacronismos completamente desvinculados dos
valores contemporâneos. Assistimos hoje em dia, por sinal,
ao questionamento crescente e, em alguns casos, á derrocada
dos regimes não democráticos. Ao rejeitar, de modo
Inequívoco, a forma monárquica de governo, o povo brasileiro
demonstrou não ter qualquer afinidade com o passado, naquilo
que ele tem de antinômico com as exigências modernidade. O
fracasso das ditaduras de direita, ao lado da implosão da
União Soviética e dos seus satélites - um golpe profundo
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vibrado contra as ditaduras de esquerda - representa a
mudança política visível na face do mundo. Por toda parte,
sopra a brisa suave da democracia, ainda que turbulências
imprevisiveis e perturbadoras ameacem as importantes
conquistas que vêm sendo obtidas.
O Brasil tem procurado, a duras penas, reconstruir a sua

democracia, abalada por rudes golpes ao longo da experiência
republicana. Basta recordar que o mandato do Presidente da
República, Dr. Itamar Franco, resulta da primeira eleição
direta realizada no País, depois de trinta anos de regime
autoritário. Assistimos a um reencontro com a democracia,
fase em que é preciso tomar cuidado, redobrar a vigilância,
do mesmo modo que procedemos com uma planta tenra, cujas
raizes ainda não penetraram suficientemente na terra.
A esta altura do pronunciamento, muitos estarão se
perguntando qual seria o significado das nossas palavras.
Apressamo-nos em oferecer os esclarecimentos devidos.
Todas as pessoas que crêem na democracia e na liberdade

devem esforçar-se, ao máximo, para defendê-las. Tanto uma
quanto outra, ainda que imperfeitas, são melhores que
qualquer modelo autoritário. Vale repetir a reflexão de
Winston Churchill, referida no inicio.
Quando, na negociação política, a violência toma o lugar do
entendimento; a intolerância, o lugar da persuassão; a
intransigência, o lugar do diálogo; e, ao invés do
entendimento, irrompe a truculência, a democracia é posta em
perigo, e as instituições são ameaçadas de soçobrar no caos.
E o que a História mostra, com cristalina transparência. Os
surtos de autoritarismo e de totalitarismo sempre se
seguiram a períodos de grande intolerância.
Nossa reflexão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, vem a

propósito de fatos q ue temos presenciado nos últimos tempos.
Paira no ar, em vários pontos do Brasil e aqui em Minas, um
claro convite ao uso da violência no lugar do diálogo. As
dificuldades políticas e económicas sofridas pelo Pais
sacrificam as pessoas e acirram os ânimos de quem já se
cansou de esperar por dias melhores Com os nervos á flor da
pele, muitos desesperam do diálogo e partem para ações
francamente hostis á sociedade e ás autoridades públicas,
como se ai estivesse a solução para os seus problemas.
Gostaria de citar algumas manchetes do "Estado de Minas" de
sábado: "Câmara processa o Deputado Bolsonaro"; "Crítica de
Ministro irrita Deputado"; "Deputados protestam contra as
criticas de Fernando Henrique"; e "Ministro do Exército nega
golpe no Brasil"
O Deputado Edward Abreu - V. Exa. me permite um aparte?
O Deputado Roberto Amaral - Perfeitamente, Sr. Deputado.
O Deputado Edward Abreu - Estou ouvindo com atenção as
palavras do nobre colega, que vêm a propósito dos Incidentes
a que esta Assembléia tem assistido no correr de votações de
projetos que são do maior Interesse do povo mineiro. Semana
passada assistimos a manifestações hostis nesta Assembléia,
que colocaram em risco a integridade física dos
parlamentares A Bancada petista está acostumada a insuflar
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e comandar as galerias, cheias de militantes que para aqui
traz. Evidentemente que eles provocam esta reação na
Assembléia mineira. E preciso ficar claro que o desgaste
será do parlamento e não da Bancada governista. O fato de se
colocar "blindex' nas galerias, ao contrário do que afirma a
Bancada petista, não cerceará a manifestação das galerias. O
"blindex" servirá de garantia à integridade física dos
parlamentares. Ao contrário do que disse aqui o Líder do PT,
Deputado Antônio Carlos Pereira, são essas manifestações que
desgastam o parlamento e podem trazer de volta a ditadura.
Como citou V. Exa. , o Deputado Jair Bolsonaro prega
abertamente o fechamento doCongresso Nacional
Assistimos, esta semana, à entrevista dada por Fujimori, na

TV brasileira, também fazendo a apologia do regime forte.
Portanto, apóio e endosso as palavras de V. Exa. Tenho a

certeza de que a Assembléia de Minas dará a resposta que o
povo de Minas quer.
O Deputado Roberto Amarai - Agradeço as palavras do ilustre
Deputado do meu partido, Edward Abreu.
Ao longo das negociações mantidas, nesta Assembléia, com
lideranças dos servidores do Estado, vários Deputados
tiveram a desagradável experiência de enfrentar situações
tensas, em que a tônica não foi o diálogo e sim, a
intransigência. Não faltaram grosserias e ameaças de
confronto físico. Durante as votações, foram ouvidas vaias e
insultos a Deputados que ali estavam, cumprindo .o seu
dever, discutindo e votando projetos e emendas de interesse
de centenas de milhares de pessoas.
Como se não bastassem as pressões partidas dos servidores
públicos, também Deputados desta Casa, querendo valorizar-
se, "marcar presença" junto aos grevistas, patrocinaram
ataques pesados, não apenas aos colegas, mas, também, ao
Governador do Estado. Abandonou-se o nível elevado que deve
ser a marca das discussões numa casa política, para reduzir
as controvérsias ao nível de uma algazarra inconseqüente. No
caso do Governador, já existia uma proposta apresentada pelo
Palácio da Liberdade, cabendo aos Deputados, após discuti-
la, votar contra ou a favor. Não era o caso de extrapolar as
normas de respeito e de boa convivência, que devem
caracterizar os debates parlamentares, com ofensas dirigidas
até mesmo ao Presidente da Casa. Deputado José Ferraz.
Ninguém sai ganhando com esse tipo de atitude, que quebra
uma importante tradição do parlamento de Minas Gerais, que é
a da cordialidade. Na semana passada, novamente voltaram a
acontecer esses fatos desagradáveis, inaceitáveis mesmo.
Ora, o Legislativo é um Poder aberto, desarmado, e guarda,
mais do que os outros, qualidades que o tornam acessível a
todos os cidadãos. Por que, então, a grosseria? Por que as
agressões aos Deputados? A quem interessa adotar atitudes
que, ao invés de conduzirem ao entendimento, levam à
desinteligência e á ruptura?
O Deputado Simão Pedro Toledo - Deputado Roberto Amaral,

V. Exa. me permite um aparte?
0 Deputado Roberto Amaral - Pois não.
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O Deputado Simão Pedro Toledo - Estamos acompanhando com
muita atenção o pronunciamento do ilustre Deputado e Vice-
Líder do Governo, Roberto Amaral. Realmente, constatamos que
as suas manifestações se tornam oportunas diante dos fatos
que o ilustre Deputado vem, da tribuna, condenar, pois,
nesta Casa, que é a maior expressão da voz política de
Minas, os debates devem acontecer em termos mais elevados.
No decorrer deste ano, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o

que vimos nesta Assembléia foram fatos realmente chocantes
e, se assim o digo, é na condição de um Deputado que
exercita um mandato legislativo pela primeira vez e q ue, em
virtude dos atos e fatos, sente-se, como os demais Deputados
novos nesta Casa, chocado com tais manifestações. Aqui não
faltaram práticas realmente agressivas, como o "corredor
polonês" á porta da sala de reuniões de comissões; não fal-
taram as pressões da platéia, impedindo que os Deputados se
manifestassem.
Tal procedimento é uma prática antidemocrática, pois não é
justo que somente alguns Deputados desta Casa possam
manifestar-se, enquanto outros, que comungam de outra
posição sejam vaiados e apupados de uma forma deselegante,
que fere os nossos foros de civilidade.
Vencida aquela etapa da votação do projeto da mensagem de
aumento do Sr. Governador, tivemos as cenas da última
semana, que vieram chocar a nossa consciência de
parlamentares, que, antes de tudo, precisamos de liberdade,
de independência e de autonomia para que possamos exercitar,
com dignidade, o nosso mandato.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, me permitiria indagar:
para que contribui essa atuação radical, que em nada
colabora com os trabalhos legislativos? Em quê tais atos
colaboram para a democracia no nosso Pais? D que se sabe, o
que significa é que há um movimento, acredito, para impor
determinadas decisões ou determinados resultados políticos
que não podem merecer o aplauso do povo de Minas Gerais.
Por isso, quero solidarizar-me com o pronunciamento de V.
Exa. e, também, dizer que é preciso que haja um cuidado
maior e uma atenção maior por parte de todos os Deputados
que militam nesta Casa, porque representamos o povo de Minas
Gerais. Temos assento numa Casa que tem um lugar de realce
entre os parlamentos do Brasil. Por isso, exige-se dos
Deputados um comportamento á altura das tradições de Minas.
Espero que não tenhamos o dissabor de ver repetidas aqui,
nesta Assembléia, aquelas cenas grotescas, de selvageria,
que enodoam a política do Estado de Minas Gerais.
Por isso, Sr. Deputado Roberto Amaral, congratulo-me com o
pronunciamento de V. Exa. . na certeza de que ele ecoará
nesta Casa, para que possamos, livre e democraticamente,
exercitar o nosso mandato.
O Deputado Roberto Amaral - Agradeço o aparte do Deputado

Simão Pedro Toledo.
Já elaborávamos este pronunciamento quando tomamos conheci-

mento, pela imprensa, das hostilidades de que foi vitima, em
Uberaba, o Sr. Governador do Estado. E o pior é que essas
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hostilidades ocorreram, mais uma vez, no momento em que o
Governo do Estado já se dispusera ao diálogo, preocupado em
solucionar o impasse entre o Palácio dos Despachos e os
servidores. Vejam os Senhores a ironia da situação.
Outro fato que merece registro: no último dia 30 de abril,
ao inaugurar, em Teófilo Dtôni, a la audiência pública
regional em Minas Gerais, Deputados desta Assembléia
depararam-se com incompreensões e dificuldades
surpreendentes, já que davam cumprimento a uma iniciativa
importante, que reverterá em beneficio das diversas regiões
do Estado, inclusive a do Jequitinhonha, onde se realizava o
evento.
Tudo isso está a demonstrar que, por toda a parte, existe
um clima de contestações da autoridade, sem levar em conta
que certas dificuldades se devem menos à ação dos homens
públicos do que aos problemas concretos enfrentados pelo
Pais, e que recaem sobre as cabeças de todos nós.
Diante do que está ocorrendo e depois de muito refletir
sobre os últimos acontecimentos registrados em Minas e no
Pais, chegamos à conclusão, juntamente com os nossos
companheiros, de que algumas considerações se fazem
oportunas, para desarmar os espíritos e restabelecer normas
de conduta imprescindíveis á normalidade da vida
democrática.
O Poder Legislativo, como todos sabem, está numa fase de

grande abertura para o diálogo com a sociedade. Ao recuperar
as suas prerrogativas e voltar a ser um Poder eminentemente
popular, o parlamento recuperou a comunicação direta com a
sociedade. Mudando Inteiramente a prática antiga, em que se
limitava a ser 'caixa de ressonância" das grandes questões
sociais, ele se antecipa, indo ao encontro da comunidade, a
fim de auscultar as suas demandas e transformá-las em
iniciativas eficazes. Ai estão as audiências públicas,
elogiável iniciativa dos Constituintes estaduais, que marcam
a mudança de postura do Poder. As comissões técnicas
adquiriram maior mobilidade, deslocando-se, com freqüência,
até o local onde os fatos estão ocorrendo, para sentir, ao
lado do homem das ruas, as questões que o preocupam. Aqui.
no Palácio da Inconfidência, as portas estão permanentemente
abertas para o povo, que, quando quer, pode utilizar até
mesmo uma tribuna, colocada na entrada das bandeiras. Nos
movimentos grevistas, acolhidos democraticamente, a tribuna
popular ali instalada tem tido ampla utilização. Além disso,
os Deputado têm sempre a maior satisfação em receber as
lideranças sociais, para dialogar em busca de soluções.
Essa atitude dos Deputados, porém, não pode e não deve, sob

nenhum pretexto, ser Interpretada como convite a excessos,
como tem ocorrido nesta Casa. De nenhum modo, a abertura
para o diálogo com os representantes deve ser interpretada
como incentivo á inobservância de regras comezinhas de
educação, de civilidade e de compostura.
Lembrávamos, no inicio, a frase de Churchill sobre a
democracia, e, neste final, não resistimos a evocar um
principio de física, segundo o qual, a toda força
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direcionada num sentido corresponde uma força igual em
sentido contrário. Na vida politica costuma acontecer o
mesmo. A toda pressão corresponde uma contrapressão e, se
não houver cuidado de parte a parte, podem ocorrer
rachaduras e até rupturas.
O Brasil e o Estado de Minas, apesar da enormidade da

crise que os assolam, vivem um momento de plena liberdade
democrática, em que o diálogo tem prevalecido sobre a força.
E a tarefa de todas as pessoas interessadas em construir e
consolidar a democracia é contribuir para que as coisas
continuem assim. Vamos, pois, conversar, discutir os
problemas, procurar as saidas em comum acordo, porque assim
estaremos servindo à liberdade. Os insultos e as agressões,
como as dirigidas recentemente ao Presidente da República.
ao Governador do Estado, e aos Deputados e ao congresso
servem para demonstrar a imaturidade e o despreparo dos que
não se acostumaram à discussão civilizada das questões
públicas.
Temos que manter e preservar as instituições democráticas -

e o parlamento mineiro é uma das principais.
403 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 29/6/93 pelo
Deputado Bernardo Rubinger

O Deputado Bernardo Rubinger - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estamos plenamente de acordo com a iniciativa do
nobre Deputado Ronaldo Vasconcellos, que quer criar a
Estação Ecológica do Rio Preto, afluente do rio
Jequ 1 ti nhonha.
Estou aqui, entretanto, para fazer um alerta a esta Casa.
Diante de especulações lançadas no mercado por grupos
interessados em ampliar seu raio de ação no setor financeiro
e tendo em vista a reunião do Conselho Monetário Nacional
que se realiza hoje em Brasilia, é fundamental que se
esclareça à opinião pública a verdadeira face do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais como indutor do crescimento
económico nos mais diversos segmentos de nossa sociedade.
Alçado à condição de principal organismo de fomento de
Minas, o BDMG atingiu interesses de grandes corporações e
cartéis privados, que ora tentam desestabilizá-lo como
instituição voltada para o fortalecimento de nosso Estado.
Há trinta anos, o BDMG começou a construir uma história de
grandeza e responsabilidade para com Minas e para com os
mineiros, elevando o Estado à condição de 2a potência
econômica do Pais.
Em sua primeira etapa, que começou no ano de 1962, o BDMG
voltou-se para o fortalecimento das pequenas e médias
empresas tradicionais, ainda entregues a um quadro de
ineficiência, a maioria ligada à exploração dos nossos
recursos naturais. A partir daquele instante, tinha inicio
um planejamento fixado em bases desenvolvimentistas, para
alterar completamente a estrutura econômica de nosso Estado,
tirando-o da simples condição de fornecedor de matéria-prima
para verdadeiro agente de industrialização e
desenvolvimento.
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Na década de setenta, consolidado como instituição voltada
para o fomento, o BDMG começava uma nova fase no processo de
desenvolvimento econômico do Estado, procurando liderar
iniciativas voltadas para um planejamento global de nossas
potencialidades.
São marcas deste trabalho em prol do Estado inúmeros
estudos que sempre objetivaram a organização de nossas
lideranças de classe, empresários e autoridades com vistas
a engrenar o processo de Interiorização do desenvolvimento
econômico de Minas Gerais. Inicialmente através das jornadas
de desenvolvimento e posteriormente através de uma série de
ações de integração de acordo com as potencialidades de cada
região do Estado, o BDMG, definiu a criação de pólos,
incentivou a industrialização da pecuária e se destacou como
órgão extremamente vital para nossa economia.
Os frutos de todo esse esforço, empreendido por homens
comprometidos com o crescimento econômico e o
desenvolvimento social de nosso Estado, como Fernando Reis,
Elcio Costa Couto, Abílio dos Santos, Silviano Cançado
Azevedo, Adriano Andrade, João Ribeiro, Hindemburgo Pereira
Diniz, entre tantos outros, foram sintetizados num documento
que significou um verdadeiro marco na industrialização do
Estado. O Diagnóstico da Economia Mineira veio representar
um autêntico marco de consciência dos problemas e das
potencialidades do Estado, como bem sintetiza o artigo "BDMG
- Trinta Anos de História", divulgado pela diretoria daquela
instituição.
O diagnóstico, na verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pode ser analisado como verdadeiro divisor de águas para a
economia mineira. Antes contemplativa e voltada para a
exploração de seus recursos naturais, ganhou vigor,
planejamento e alçou o Estado à condição de 2a força
econômica do Pais. Não obstante as crises atravessadas há
pelo menos duas décadas pelos Estados, o BDMG soube fixar
suas bases desenvolvimentistas ao longo desses anos,
constituindo-se em eixo fundamental na engrenagem dos mais
diversos segmentos empresariais do Estado.
Líder de todo esse processo de modernização da economia
mineira, o 8OMG sempre atuou afinado com os principais
Interesses de Minas, impulsionando uma verdadeira guinada,
com repercussões positivas em toda a nossa sociedade, seja
na geração de novos empregos, na especialização da mão-de-
obra ou na criação de 'know-how" em diversos segmentos.
Nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é importante
salientar o importante papel desempenhado pelo SOMO na
criação de órgãos essenciais para o pleno Desenvolvimento
do Estado, como é o caso do Instituto de Desenvolvimento
Industrial, da Fundação João Pinheiro, da Companhia de
Distritos Industriais de Minas Gerais e do Centro de Apoio à
Pequena e Média Empresas do Estado de Minas Gerais.
O SOMO alicerçou as bases para um planejamento global de
nossa economia, impulsionando a criação desses órgãos, que
adquiriram autonomia e notoriedade pela competência de seus
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profissionais e pelo significativo trabalho q ue vêm
desempenhando ao longo dos anos.
Este pronunciamento, Sr. Presidente, poderia ser avolumado
em várias páginas se decidíssemos expor aqui todas as
facetas desse importante instrumento de fomento do Estado,
do qual sentimos a honra de ter sido funcionário. Mas
sabemos que a nossa responsabilidade é alertar todos os
homens sérios deste Estado, e a opinião pública em geral,
para as armadilhas engendradas em gabinetes que visam deses-
tabilizar o BOMG para favorecer grandes grupos financeiros
centralizados no eixo Rio-São Paulo.
A crise que se agravou a partir da década de 80, eliminando
recursos antes administrados pelo BDMG para o fomento, não
afastou a instituição de seus objetivos; pelo contrário, o
BDMG soube se moldar aos tempos de crises, voltando seu
potencial para as dificuldades enfrentadas pelas empresas,
reorlentando sua atuação para o saneamento financeiro e para
o aporte de capital de giro. Ajustou-se a esta nova
realidade, em face da escassez de recursos, e passou a
dirigir sua atenção para a captação de recursos junto ao
mercado financeiro.
Operações de financiamento a grandes projetos no Estado
subsidiaram o BOMG para que se mantivesse como órgão indutor
do crescimento. Diante de uma nova ordem econômica, a
instituição se voltou para operações rentáveis que
possibilitassem sua ação paralela de apoio ao segmento das
médias, pequenas e microempresas.
Não procedem também as insinuações de inchaço ou qualquer
anomalia no corpo funcional do BDMG, como chegou a ser
cogitado. Hoje o banco tem no seu conjunto a excelência
técnica nos mais diversos segmentos de apoio ao
desenvolvimento econômico. Ao longo dos anos, o BDMG vem
passando por alterações na sua estrutura organizacional para
não perder o bonde da história. O objetivo sempre foi o de
acompanhar as diretrizes do Governo Estadual em busca de um
padrão de desempenho que determine um diferencial próprio
entre os Bancos congéneres no Pais.
E pautado nessa linha de ação dinâmica, de capacitação
técnica e de adequação aos mecanismos de mercado que o BOMG
tem superado significativamente todas as suas metas
operacionais. Os indicadores econômico-financeiros que temos
em nossas mãos jogam por terra quaisquer dos argumentos dos
grupos que alimentam no mercado especulações maldosas quanto
ao perfil da Instituição.
Ressalte-se, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o papel social
que o BDMG, ao longo dos anos, vem desempenhando com
notoriedade. Assim como dá suporte de fomento e saneamento
financeiro ao setor privado, o BDMG, alinhado às diretrizes
do Governo do Estado, apoiou e apóia inúmeros projetos no
setor público, financiando obras e projetos de interesse
comunitário para as Prefeituras do interior, seja na área de
saneamento básico, de infra-estrutura de transporte, de
comunicação ou de lazer.
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Para dirimir qualquer tipo de dúvida, queremos confrontar
com dados estatísticos as tentativas espúrias de afetar a
imagem do BDMG no mercado. Nesse sentido, foi por nós
solicitado á assessoria daquele órgão o Relatório Anual de
1992 do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais,
instrumento que subsidia nossas afirmações neste pro-
nunciamento.
E com base nesse relatório, Sr. Presidente, que solicitamos
a esta Casa que se faça presente em protesto contra qualquer
tentativa de reduzir o papel do BDMG em nosso Estado. Em
nome dos seus 529 funcionários, sendo 350 deles de nível
superior, solicitamos a V. Exa. atenção para os principais
tópicos deste documento.
A participação ativa do BDMG, no processo de privatização,
alinhavado pelo Governo Federal em busca de uma nova
realidade econômica para o Pais, reforça nossas afirmações
anteriores. Com apoio do Governo de Minas, o SDMG se
destacou em todo o processo de privatização da USIMINAS, a
maior usina siderúrgica do País, sobre o qual não pairou
qualquer vicio ou irregularidade.
São também fatores que sintetizam o êxito da atuação do
Banco o "know-how" adquirido na coordenação de grandes
consórcios de financiamento para expansão de projetos
essenciais á economia mineira, em conjunto com Bancos
estaduais, federais, privados nacionais e internacionais,
haja vista que o BDMG detém um amplo conhecimento dos
aspectos de nossa economia, adquirido ao longo de três
décadas, sendo esse o principal suporte do conceito de que
desfruta junto às agências de fomento federais, como o
BNDES, a Caixa Econômica Federal, o BNB e o Finep, ou a
instituições multilaterais, como o Banco Mundial.
Soma-se a tudo isso o desempenho positivo do BDMG. Em 1992,
foram aprovadas pela instituição 307 operações de
financiamento, que corresponderam a quase US$70.000.000,00,
beneficiando 148 empresas dos mais diversos segmentos e
regiões do Estado. Tais operações garantiram investimentos
da ordem de US$245.000.000,00. Em 31 de dezembro, o
patrimônio liquido do BDMG chegou aos US$121.000.000,00,
caracterizando um crescimento real em relação ao exercício
anterior.
E inegável. Sr. Presidente, que as ações com vistas a

minimizar a atuação do BDMG no Estado são políticas. Afinal,
o lucro liquido alcançado pela instituição, no exercício
passado, atingiu Cr$63.000.000.000,00. Nesse sentido, é
motivo de elogios a postura assumida pelo Governador Hélio
Garcia durante encontro com o Ministro da Fazenda. Fernando
Henrique Cardoso. Minas não aceita reduzir o papel do BDMG,
seja através da fusão com outros Bancos estaduais ou da sua
extinção. Os dados que enibasam nossos argumentos,
entretanto, não são somente políticos, mas podem ser com-
provados por todos os senhores, por toda a opinião pública,
através do relatório anual de 1992.
Nesse período, iniciativas para o conjunto da sociedade
foram tomadas, com destaque para o Programa de Saneamento
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Ambiental e para o Programa de Organização de Modernização
dos Municípios - SOMMA. Uma série de municípios está sendo
beneficiada com investimentos administrados pelo Banco, que
queremos ver incentivado. O mesmo acontece com o Projeto
Jaiba Ir, contrato assinado no ano passado entre os Governos
mineiros e japonês, no valor de IJS$110.000.000,00, que vai
garantir o assentamento dirigido de 739 famílias no norte de
Minas, numa área de 21.000ha.
Fica aqui a nossa mensagem ao Presidente daquela singular
instituição, Hindemburgo Pereira Diniz, a todos os
funcionários e á opinião pública em geral. Estamos atentos
para evitar manobras que visem diminuir o papel do BDMG como
instrumento vital para o nosso desenvolvimento. Muito
obrigado. -

404a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 30/5/93 pelo

Deputado Edward Abreu
O Deputado Edward Abreu - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
galeria, volto a esta tribuna, mais uma vez, para tecer
alguns comentários a respeito do Governo Hélio Garcia e das
posições aqui assumidas pela Bancada do PT. Criticam-se sem
nenhum fundamento, as propostas que o Governador tem
encaminhado a esta Casa, propostas de financiamento para
obtenção de recursos destinados a sanar os graves problemas
do nosso Estado e do nosso povo.
Ainda nesta semana e na próxima, esta Casa estará

examinando uma série de projetos que reestruturam órgãos da
administração estadual, dando prosseguimento a promessas de
campanha de valorização dos servidores públicos. Vou ler,
desta tribuna, artigo da "Folha de S. Paulo' de ontem, do
jornalista Luis Nassif, um dos jornalistas mais críticos que
este Pais tem,
Ontem, na reunião que tivemos com o Secretário de
Comunicação do Estado, uma das propostas apresentadas foi
que Minas Gerais faça uma campanha pública a favor do nosso
Estado, para que o povo mineiro tenha consciência de que,
apesar da crise, não é possível submetermo-nos a uma
campanha tão negativa, feita hoje pela midia nacional.
A prova de que o Governo do Estado é um governo eficiente e
de grande probidade está nesse artigo da "Folha de S.
Paulo" de ontem, que passo a ler agora. (-Lê:)

"O Ajuste Fiscal e a Saúde*
Há um certo engano na maneira como se está tratando o
ajuste fiscal. Tem que se estabelecer regras rígidas,
ajustar as contas, perseguir o equilíbrio fiscal. Mas há
despesas que não podem ser postergadas.
A falta de recursos está desestruturando a rede de santas

casas, praticamente o único esforço comunitário municipal
que conseguiu sobreviver à desagregação do Estado no Pais,
garantindo assistência médica mesmo quando desabou a
estrutura do Inamps. Está comprometendo a municipalização da
saúde e afetando a rede privada. Mata doentes no curto prazo
e estabelece danos irreversíveis na estrutura de saúde.
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A declaração do secretário-executivo do Ministério da
Fazenda, Clóvis Carvalho, de que, antes de liberar recursos
vai-se analisar se estão sendo bem aplicados, é retórica,
para justificar o atraso. Mesmo assim, demonstra total
insensibilidade em relação à situação atual da saúde e se
insere nessa miragem estatística, que fez o próprio presi-
dente da República considerar como excessivos os gastos em
saúde do pais. O que está em jogo não são números, mas vidas
humanas.
A essa altura da crise, tem que se inverter o cronograma.
Primeiro, liberam-se as verbas necessárias para colocar os
pagamentos em dia. Depois, analisa-se onde cortar.

Campinas
Não houve liberação de verba do Inamps para a construção de
um hospital em Campinas - suspeita que indignou o governador
paulista Luiz Antônio Fleury. O que existe é uma emenda
parlamentar, que consta do orçamento e deverá sofrer cortes,
dentro do processo de negociação Fazenda-Câmara.

As finanças de Minas
A partir de setembro de 1991, quando o governo federal
anunciou o processo de negociação da rolagem da divida de
Estados, quem pagava parou de pagar, aguardando o
refinanciamento. Minas foi um dos três Estados que se
mantiveram adimplentes - ao lado do Ceará e do Paraná.
Em Minas, é antolõgica a inapetência do governador Hélio

Garcia para questões administrativas e financeiras.
Mesmo assim, está produzindo um governo surpreendentemente
correto, um modelo de boa adaptação ás responsabilidades
geradas pelo novo federalismo. Bastou para tanto escolher
bons secretários e estabelecer rígida barreira técnica ás
demandas políticas.
Em Minas, a programação orçamentária é efetivada com metas
trimestrais, através da coordenação de uma junta composta
pelos dois secretários cortadores - o da Fazenda, Roberto
Brandt, e o do Planejamento, Paulo Paiva - e pelo secretário
gastador, o de Obras.
Qualquer demanda que implique gastos, seja de políticos ou
secretários, tem que passar pelo crivo técnico da junta. E
suas decisões são irrecorriveis.
Como conseqüência, mesmo exposto recentemente a uma greve
prolongada do funcionalismo, Minas conseguiu alguns feitos
consideráveis. Especialmente em áreas que contam, como a
educação. Lá, o secretário Mares Guia conseguiu implantar a
primeira grande reforma do ensino público nas últimas
décadas, com escolas sendo tratadas como unidades
orçamentárias, com participação de conselhos compostos por
professores, funcionários, pais de alunos e representantes
da comunidade. E sem redução de salários. Pela primeira vez
no século, o professor mineiro ganha um salário superior ao
de seus colegas paulistas."
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a prova
irrefutável da boa conduta do Governo de Minas Gerais, tendo
á frente o Governador Hélio Garcia, está no artigo da "Folha
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de S. Paulo, escrito por um dos jornalistas mais críticos
deste Pais. Muito obrigado.

- Publicado de acordo com o texto original.)
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Selo Horizonte, sábado, 17 de julho de 1993

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕESS

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.186/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, o
projeto de lei em epigrafe dispõe sobre o Plano de Carreira
dos Servidores do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.
Em reunião conjunta com as demais comissões, a Comissão de
Constituição e Justiça emitiu parecer pela admissibilidade
do projeto de lei sob os aspectos da constitucionalidade, da
juridicidade e da legalidade, apresentando as Emendas do n
1 ao 4.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou,
quanto ao mérito, pela aprovação do projeto de lei, com as
Emendas do nQ 5 ao 13.
Agora, vem o projeto de lei em exame a esta comissão, que
passa a analisá-lo nos limites da sua competência.

Fundamentação
A proposição em questão não encontra óbices do ponto de
vista financeiro-orçamentário, pois as despesas dele
decorrentes correrão por conta dos créditos orçamentários
consignados ao Ministério Público do Estado, suplementados
pelo crédito de Cr$654.839.454,75 (seiscentos e cinqüenta e
quatro milhões oitocentos e trinta e nove mil quatrocentos e
cinqüenta e Quatro cruzeiros e setenta e cinco centavos),
cuja abertura fica o Poder Executivo autorizado a efetuar.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no lQ turno, do Projeto

de Lei nQ 1.186/92, com as Emendas do nQ 1 ao 4, da Comissão
de Constituição e Justiça, e com as Emendas do nQ 5 ao 13,
da Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, Relator -
Dilzon Meio - Wanderley Ávila - Geraldo Rezende - José
Renato - Antônio Júlio.

- Republicado em virtude de incorreções na publicação de
2/7/93.)

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NO 1.186/92

Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do

Ministério Público são os constantes nos Anexos 1 e II desta
lei, com as denominações, os padrões, os vencimentos e o
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número de cargos neles indicados, sendo a respectiva lotação
feita por resolução do Procurador-Geral de Justiça.
Art. 2Q - O Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do

Ministério Público compõe-se de cargos de provimento efetivo
e de cargos de provimento em comissão.
Art. 3 - Fica instituído o Quadro Especial dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público, com as denominações, os
padrões, os vencimentos e o número de cargos indicados no
Anexo II desta lei.
Parágrafo único - O Quadro Especial dos Serviços Auxiliares
do Ministério Público compõe-se de cargos de provimento
efetivo e de funções públicas.
Art. 4 - Cargo é a unidade de ocupação funcional,
permanente e definida, preenchida por servidor público com
direitos e obrigações de natureza estatutária estabelecidos
em lei.
Art. 5Q - Carreira é o agrupamento de cargos de provimento
efetivo, de complexidade e de retribuição crescentes,
organizados em níveis, de acordo com os graus de
escolaridade.
Art. 6Q - Função pública é a unidade de ocupação funcional
preenchida por servidor público, nos termos da Lei n
10.254, de 20 de julho de 1990, e da Lei n 10.470, de 15 de
abril de 1991, com direitos e obrigações de natureza
estatutária, estabelecidos em lei.
Art. 7g - A carreira é composta de cargos de provimento
efetivo de Agente do Ministério Público. de Oficial do
Ministério Público e de Técnico do Ministério Público,
respectivamente do lQ grau. do 2Q grau e do grau superior de
escolaridade.
Parágrafo único - O quantitativo dos cargos, seus
respectivos níveis e padrão de vencimentos são os constantes
nos Anexos 1 e II desta lei, e sua lotação far-se-á por
resolução do Procurador-Geral de Justiça-
Art. Sg - O ingresso na carreira será feito no padrão
Inicial do Nível 1 do cargo, mediante prévia aprovação em
concurso público de provas, ou de provas e títulos,
observada, no provimento, a ordem de classificação.
Parágrafo único - O primeiro provimento dos cargos efetivos

dos Quadros Permanente eEspecial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público será feito a partir de lQ de janeiro de
1993, mediante remanejamento seletivo, resguardada a
situação dos atuais ocupantes.
Art. 9Q - O desenvolvimento do servidor efetivo na carreira

dar-se-á por progressão, promoção ou ascensão, cumpridas as
exigências legais e aquelas estabelecidas em resolução da
Câmara de Procuradores de Justiça.

lg - Progressão é a passagem do servidor titular de cargo
de provimento efetivo dos Quadros Permanente e Especial dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público ao padrão
seguinte, dentro do mesmo nível, a cada período de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, para os estáveis, e 730
(setecentos e trinta) dias, para os não estáveis,
resguardada a situação dos atuais servidores.
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§ 2Q - Promoção é a passagem do servidor estável, titular
de cargo de provimento efetivo dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, ao
nível subseqüente no mesmo cargo, a cada interstício de 3
(três) anos de efetivo exercido.
Art. 10 - Os servidores inativos dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público terão
seus padrões e símbolos equiparados aos daqueles em
atividade, sendo seus vencimentos reajustados nos mesmos
índices e na mesma data dos reajustes concedidos ao pessoal
dos Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público.
Art. 11 - Os servidores abrangidos pela Lei nQ 10.254, de
20 de julho de 1990, e pela Lei no 10.470, de 15 de abril de
1991, que, em 18 de janeiro de 1993, prestavam serviços ao
Ministério Público farão parte do Quadro Especial dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público.
Parágrafo único - Os cargos integrantes do Quadro Especial
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, a ser
organizado na forma deste artigo, serão extintos com a
vacância.
Art. 12 - Ficam assegurados ao ocupante de cargo cons-tante
no Quadro Especial de que trata esta lei os direitos, as
vantagens e os deveres inerentes aos servidores do Quadro
Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público.
Art. 13 - O servidor estável abrangido pela Lei ng 10.254,
de 20 de julho de 1990, ou pela Lei nQ 10.470, de 15 de
abril de 1991, que prestava serviços ao Ministério Público
em 18 de janeiro de 1993 terá o prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data da publicação desta lei, para optar por sua
inclusão no Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público.
Parágrafo único - Não exercendo a opção de que trata este
artigo no prazo fixado e sendo o servidor julgado
dispensável ao Ministério Público, será ele devolvido ao seu
órgão de origem.
Art. 14 - Para o posicionamento do servidor no Quadro
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, será
considerado:

- o nível de escolaridade para o qual o servidor prestou
concurso para fins de efetivação;
II - o mesmo valor do símbolo de vencimento dos cargos dos

servidores do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, observado o disposto no art. 32 da
Constituição do Estado.
Art. 15 - Os detentores de função pública que não obtiveram
efetivação não poderão ingressar em plano de carreira dos
Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, permanecendo no exercício das
respectivas funções, na forma da Lei nQ 10.254, de 20 de
julho de 1990, e da Lei nQ 10.470, de 15 de abril de 1991,
agrupados em quadros próprios.
Parágrafo único - O servidor abrangido por este artigo e
que prestava serviços ao Ministério Público em 4 de dezembro
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de 1992 somente passará a integrar o Quadro Especial dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público após a aprovação
em remanejamento seletivo.
Art. 16 - Fica assegurado ao servidor que presta ser-viço

ao Ministério Público abrangido pela Lei no 10254, de 20 de
julho de 1990, ou pela Lei no 10.470, de 15 de abril de
1991, e que tenha sido aprovado em concurso para efetivação
posicionamento no padrão inicial do Nível £ do cargo de
carreira do Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, correspondente à função pública de que
seja titular, definida no Anexo II desta lei.
Parágrafo único - Se o valor do atual simbolode vencimento

do servidor do Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público for superior ao padrão assegurado neste
artigo, o servidor perceberá a diferença, a titulo de
vantagem pessoal, sobre ela incidindo os adicionais por
tempo de serviço e os percentuais de reajustamento
concedidos aos servidores do Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público, devendo ser absorvida em
virtude de recomposição ou investidura em cargo público.
Art. 17 - A integração e a classificação do servidor no
Quadro Especial de Pessoal se darão por meio de ato e da
respectiva apostila, expedidos pelo Procurador-Geral de
Justiça-
Art. 18 - Não será computado como período aquisitivo para o
desenvolvimento em um plano de carreira especifico o tempo
de serviço prestado em cargo do quadro de pessoal de
qualquer outro órgão público.
Art. 19 - Os atuais cargos de provimento efetivo do Quadro
Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e
os cargos do Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público ficam transformados nos cargos da
carreira na forma prevista no Anexo III desta lei.

lg - A correspondência dos atuais símbolos de vencimentos
com os padrões da carreira é a constante no Anexo £V desta
lei.
§ 20 - O posicionamento na carreira do atual servidor e

dos inativos do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público dar-se-á conforme o disposto no Anexo IV
desta lei.
Art. 20 - Ao servidor integrante do Quadro Especial dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público nomeado para
exercício de cargo de provimento em comissão fica assegurado
o direito á opção pela remuneração percebida em razão de seu
cargo de provimento efetivo, acrescida de uma gratificação
de 20% (vinte por cento) do valor atribuído ao símbolo de
vencimento do cargo de provimento em comissão que ocupar-
Art. 21 - Os valores do vencimento básico dos cargos que
vencem no símbolo 5-04, constantes no Anexo £ desta lei,
ficam acrescidos degratificação especial, a que se refere o
aru 2g da Lei no 9.404, de 11 de maio de 1987, no
percentual de 100% (cem por cento), nos termos do art. 41,
lg, da Lei no 10-827, de 23 de julho de 1992, observando-se,
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ainda, o disposto no art. 6o da Lei no 10.485, de 24 de ju-
lho de 1991.
Art. 22 - O servidor estável dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público que
comprovar a conclusão de curso de pós-graduação ou de
especialização reconhecido, de acordo com as normas legais
pertinentes. nas áreas relativas ás atribuições funcionais
do Ministério Público, fará jus a até 3 (três) padrões de
progressão na carreira, nos termos de resolução da Câmara de
Procuradores de Justiça.
Art. 23 - Passa a denominar-se Gratificação de Apoio ao
Ministério Público a gratificação atribuída aos ocupantes
dos cargos dos Quadros Permanente e Especial dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público instituída pelo art. Sg da
Lei ng 10.311, de 12 de novembro de 1990, modificada pelos
arts. 97 e 98 da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de 1993, no
percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento).
Parágrafo único - A gratificação de que trata este artigo
integra a remuneração, para os efeitos legais, e é inerente
ao exercício dos respectivos cargos e funções no Ministério
Público.
Art. 24 - A vantagem prevista no artigo anterior estende-
se aos servidores inativos, aposentados em cargos dos
Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, nos termos dos arts. 40, 4Q. da
Constituição da República, e 36, f 40, da Constituição do
Estado.
Art. 25 - O servidor efetivo dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público fará
jus, a partir da data de cada promoção na carreira, nos
termos de resolução da Câmara de Procuradores de Justiça, á
Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento Funcional, no
percentual de 4% (quatro por cento), incidente sobre o
padrão de vencimento do cargo de que é titular, acrescido da
gratificação prevista no art. 23 desta lei.
§ lg - A Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento
Funcional é devida ao servidor dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
posicionado no Nível IV dos grupos, a cada interstício de 3
(três) anos, desde que cumpridas as exigências para a
concessão do beneficio aos demais integrantes da carreira.
f 2Q - A gratificação de que trata este artigo não poderá
ser atribuída ao servidor que perceba remuneração ou
proventos de cargo de provimento em comissão ou ao que
perceber gratificação especial.
Art. 26 - A tabela de vencimentos dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público é
composta dos padrões estabelecidos no Anexo V desta lei,
observadas as datas de vigência nele indicadas.
Parágrafo único - Os valores constantes no Anexo V,

previstos para o mês de março, ficam acrescidos dos valores
constantes no Anexo XVIII desta lei.
Art. 27 - Ficam transformados em Supervisor 1, código MP-
5101, símbolo 6-18, de provimento em comissão, 8 (oito)
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cargos de Secretário Executivo, código MP-EX04, símbolo PG-
22; 4 (quatro) cargos de Supervisor II, código MP-EXO3,
símbolo PG27; 2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete.
código MP-EX02. símbolo PG27; 25 (vinte e cinco) cargos de
Assistente Administrativo, código MP-EXO1, símbolo PG27; e
12 (doze) cargos de Supervisor III. código MP-CHAIO1,
símbolo PG-32, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares
do Ministério Público.
Parágrafo único - Para os atuais ocupantes de cargos
transformados por este artigo que vierem a ser providos no
cargo de Supervisor 1, código MP-SI01, símbolo 8-18, de
provimento em comissão, do Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público, a prova de capacitação
técnica dispensará o requisito de escolaridade.
Art. 28 - Ficam extintos, no Quadro Permanente dos Serviços

Auxiliares do Ministério Público, 9 (nove) cargos de Diretor
1, código MP-DASO4. símbolo 503.
Art. 29 - Passam a ter o código MP-DAS07 e o símbolo 504 10
(dez) cargos de Assessor 1, código MP-CHAIO2, símbolo PG32;
e o código MP-DASO4, 3 (três) cargos de Diretor II, código
MP-DAS03, símbolo 502.
Art. 30 - Á transformação, a extinção e a modificação de
cargos do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público não geram direito ao apostilamento
imediato, assegurando-se a contagem do tempo de exercício do

 

cargo em comissão para apostilamentos subseqüentes,
previstos nesta lei.
Art. 31 - Passam a compor o Gabinete da Procuradoria-Geral

de Justiça os cargos de provimento em comissão constantes no
Anexo VI desta lei.
Art. 32 - Passam a compor a atual Secretaria-Geral da
Procuradoria-Geral de Justiça os cargos de provimento em
comissão constantes no Anexo VII desta lei.
Art. 33 - Passam a compor a atual Diretoria-Geral da
Procuradoria-Geral de Justiça os cargos de provimento em
comissão constantes no Anexo VIII desta lei.
Art. 34 - Passam a compor a atual Superintendência de
Finanças da Procuradoria-Geral de Justiça os cargos de
provimento em comissão constantes no Anexo IX desta lei.

 

Art. 35 - Passam a compor a atual Superintendência
Administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça os cargos de
provimento em comissão constantes no Anexo X desta lei-

 

Art. 36 - Passam a compor a atual Superintendência
Judiciária da Procuradoria-Geral de Justiça os cargos de
provimento em comissão constantes no Anexo XI desta lei.
Art. 37 - Fica criada a Superintendência de Planejamento e
Coordenação, composta pelos cargos de provimento em comissão
constantes no Anexo XII desta lei-
Art. 38 - Fica criada a Auditoria Interna da Procuradoria-
Geral de Justiça, composta pelos cargos de provimento em
comissão constantes no Anexo XIII desta lei.
Art. 39 - Passam a compor o Programa Estadual de Proteção
ao Consumidor - PRDCON - os cargos de provimento em comissão
constantes no Anexo XIV desta lei.
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Art. 40 - Passam a compor o Centro de Aperfeiçoamento
Cultural e Profissional do Ministério Público os cargos de
provimento em comissão constantes no Anexo XV desta lei.
uArt. 41 - Passam a compor a Procuradoria de Justiça junto

ao Tribunal de Contas os cargos de provimento em comissão
constantes no Anexo XVI desta lei.
Art. 42 - Os § 2Q e 3g do art. 6o da Lei flQ 10.257. de 24

de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6Q - . .
# 2Q - Os cargos de recrutamento amplo serão definidos em
resolução especifica do Procurador-Geral de Justiça,
observado o limite máximo de 40% (quarenta por cento) em
cada grupo de escolaridade.

- Os cargos de recrutamento limitado serão providos
mediante livre escolha do Procurador-Geral de Justiça entre
os ocupantes de cargos de provimento efetivo dos Quadros
Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público, atendidos os requisitos e as qualificações da
respectiva especificação, estabelecidos em resolução da
Câmara de Procuradores de Justiça.!!.
Art. 43 - Os cargos de provimento em comissão que compõem o
Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público passam a ter a identificação constante no Anexo XVII
desta lei.
Art. 44 - Os valores fixados no Anexo V desta lei serão
reajustados na mesma data e no mesmo percentual, sempre que
se modificarem os vencimentos dos servidores do Estado.
Art. 45 - O primeiro provimento dos cargos efetivos dos

Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público será feito a partir de l Q de janeiro de
1993, por meio de remanejamento seletivo, ressalvada a
situação dos atuais ocupantes.
Art. 46 - O remanejamento seletivo de que trata esta lei
será feito por meio de concurso de provas ou de provas e
títulos.
Art. 47 - Fica autorizada a celebração de termo de convénio

visando ao aprimoramento profissional de estudantes de curso
de nível superior de Direito, entre a Procuradoria-Geral de
Justiça e as faculdades de Direito, até um máximo de 200
(duzentos) estagiários, nos termos de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - A duração do estágio será de 1 (um) ano,
renovável por igual período, com remuneração mensal
individual de 1 (um) salário mínimo, nos termos da Lei n
6.494, de 7 de dezembro de 1977, regulamentada pelo Decreto
nQ 87.497, de 18 de agosto de 1982.
Art. 48 - O parágrafo único do art. 8Q da Lei nQ 10.852, de
4 de agosto de 1992, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 8Q - . . ..............................
Parágrafo único - O regime de trabalho de que trata este

artigo terá o limite máximo de 50 (cinqüenta) horas mensais
para a realização individual de serviços extraordinários, e
o seu valor-hora será calculado sobre a remuneração.
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observando-se, ainda, o disposto no inciso XVI do art. 7g da
Constituição da República.
Art. 49 - No que for omissa esta lei, aplicam-se as
disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado.
Art. 50 - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Ministério
Público do Estado de Minas Gerais.
Art. 51 - Fica autorizada a abertura de crédito adicional
de Cr$654.839.454,75 (seiscentos e cinqüenta e quatro
milhões oitocentos e trinta e nove mil quatrocentos e
cinqüenta e quatro cruzeiros e setenta e cinco centavos),
para execução da despesa desta lei.
Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 53 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.186/92*

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei
em epígrafe dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
O projeto foi aprovado, no lQ turno, com as Emendas ngs 1 e
2 e do ng 4 ao 13. Agora, volta a matéria a esta comissão, a
fim de ser examinada no 2g turno e de ser elaborada a
redação do vencido, que segue anexa e é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
epigrafe, aperfeiçoada com as referidas emendas, não
encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, a
sua aprovação. As despesas decorrentes da execução da lei
proposta serão cobertas por crédito adicional, cuja abertura
é por ela autorizada, observado o disposto no art. 43 da Lei
Federal nQ 4.320, de 17/3/64. O projeto em tela está de
acordo com a legislação vigente, merecendo prosperar nesta
Casa.
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para aperfeiçoar a
proposição em exame, o que fazemos por meio das Emendas do
ng 1 ao 6, transcritas na conclusão deste parecer.
As Emendas do nQ 1 ao 3 visam a corrigir imperfeições no
projeto em análise, dando mais consistência a seus
dispositivos, suprimindo lapso e aprimorando a redação.
A Emenda ng 4 objetiva incluir no projeto em apreço as
disposições relativas a apostilamento em cargos de
provimento em comissão vigentes nos demais órgãos do Estado.
A Emenda nQ 5 tem como finalidade dar melhor redação ao
artigo que dispõe sobre crédito adicional para cobrir as
despesas decorrentes da execução da lei proposta,
caracterizando de forma mais precisa o referido crédito.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.186/92, no 2g turno, com as Emendas do ng 1 ao 6, a seguir
transcritas.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15 - ...............................................
Parágrafo único - O servidor abrangido pelo ucaput deste
artigo e que prestava serviços ao Ministério Público do
Estado de Minas Gerais em 18 de janeiro de 1993 somente
passará a integrar o Quadro Especial dos Serviços Auxiliares
do Ministério Público após aprovação em remanejamento
seletivo."-

EMENDA NQ 2
Acrescente-se ao art. 19 o seguinte parágrafo:
"Art. 19 - ...............................................

- Cumprido o disposto neste artigo, o servidor
efetivo do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público cujo vencimento básico for superior ao do
padrão mais elevado do seu novo cargo no plano de carreira
terá assegurado o valor do padrão equivalente ao do
posicionamento adquirido até a passagem para outro cargo,
mediante movimentação na carreira.".

EMENDA No 3
Acrescente-se ao art. 23 o seguinte 2g, passando o

parágrafo único a ser o lg.
"Art. 23 - ..............................................

- O disposto no art. 4Q da Lei n 9.529, de 29 de
dezembro de 1987, e suas alterações incidem sobre o
vencimento básico e sobre a gratificação de que trata o
"caput" deste artigo.".

EMENDA Ng 4
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Ao funcionário efetivo dos Quadros Permanente

e Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, no
exercício de cargo de provimento em comissão, que deste for
afastado, desde que não o seja a pedido ou por penalidade,
ou que se aposentar fica assegurado o direito de continuar
percebendo a remuneração do cargo, desde que o seu exercício
compreenda período igual ou superior a 10 (dez) anos,
consecutivos ou não.
Parágrafo único - Se o período for inferior a 10 (dez) anos

e igual ou superior a 4 (quatro) anos, o funcionário efetivo
terá direito, a titulo de vantagem pecuniária, por ano de
exercício, a 1/10 (um décimo) da diferença entre o
vencimento do cargo efetivo e o do cargo ocupado, que será
somado ao vencimento do cargo efetivo.
Art .....- No caso de opção pelo vencimento do cargo

efetivo, acrescido da gratificação de 20% (vinte por cento)
do valor do vencimento do cargo em comissão, o funcionário
efetivo dos Quadros Permanente e Especial dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público terá direito:
1 - à percepção integral da gratificação, desde que o

exercício compreenda período igual ou superior a 10 (dez)
anos, consecutivos ou não;
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ii - à percepção de 1/10 (um décimo) do valor da
gratificação por ano de exercício, se o período for inferior
a 10 (dez) anos e igual ou superior a 4 (Quatro) anos.
Art. .... - A vantagem pecuniária prevista no parágrafo
único do art. e a fração de que trata o inciso II do
art. desta lei são devidas somente após o 4g (quarto)
ano de exercício, caso em que é computado o período anterior
para efeito do cálculo do pagamento.
Art. .... - Quando dois ou mais cargos de provimento em
comissão tiverem sido exercidos e forem de remunerações
diferentes, terá o funcionário efetivo dos Quadros
Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público assegurado o direito à remuneração do maior cargo,
desde que este tenha sido exercido por tempo igual ou
superior a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único - Não ocorrendo o disposto neste artigo,

será assegurado ao funcionário efetivo o direito à percepção
da remuneração do cargo que houver exercido por mais tempo,
desde que não seja superior à última remuneração recebida.
Art..... - Fica ressalvado o direito dos que, na data da
Lei ng 9.532, de 30 de dezembro de 1987, ocupavam cargo de
provimento em comissão, relativamente ao tempo de exercício
para obtenção do beneficio a que se refere o art. 22 da Lei
ng 5.945, de li de julho de 1972, com a redação dada pelo
art. 12 da Lei OQ 8.019, de 23 de julho de 1981.'.

EMENDA NQ 5
Dê-se ao art. 51 a seguinte redação:
'Art. 51 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

crédito suplementar até o limite de Cr$654.839.454,75
(seiscentos e cinqüenta e quatro milhões oitocentos e trinta
e nove mil quatrocentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e
setenta e cinco centavos), 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..

EMENDA No 6
Dê-se ao art. a seguinte redação:
"Art. ..._ - Os 2Q e 3° do art. 6g da Lei nQ 10.257, de

24 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
'Art. 6g - . . .........................

- Os cargos de recrutamento amplo serão definidos em
resolução especifica do Procurador-Geral de Justiça, não
podendo:

- o número desses cargos exceder a 20 (vinte);
II - o percentual desses cargos em relação ao total dos

cargos em comissão em cada grupo de escolaridade exceder a
40% (quarenta por cento).
# 3g - Os cargos de recrutamento limitado serão providos

mediante livre escolha do Procurador-Geral de Justiça entre
os ocupantes de cargos de provimento efetivo dos Quadros
Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público, atendidos os requisitos e as qualificações das
respectivas especificações, estabelecidos em resolução da
Câmara de Procuradores de Justiça.'.
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Sala das Comissões, lg de julho de 1993
Célio de Oliveira, Presidente - Bonifácio Mourão, Relator -
Péricles Ferreira - Tarcísio Henriques - Cléuber Carneiro.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
Diário do Legislativo de 17/7/93j

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.186/92*

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.186/92, de autoria do Procurador-
Geral de Justiça, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências, foi aprovado no 2g turno, na forma
do vencido no lg turno, com as Emendas do ng 1 ao S. 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 NO 1.186/92
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público são os constantes nos Anexos 1 e II desta
lei, com as denominações, os padrões, os vencimentos e o
número de cargos neles indicados, sendo a respectiva lotação
feita por resolução do Procurador-Geral de Justiça.
Art. 2g - O Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do

Ministério Público compõe-se de cargos de provimento efetivo
e de cargos de provimento em comissão.
Art. 3g - Fica instituido o Quadro Especial dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público, com as denominações, os
padrões, os vencimentos e o número de cargos indicados no
Anexo II desta lei.
Parágrafo único - O Quadro Especial dos Serviços Auxiliares
do Ministério Público compõe-se de cargos de provimento
efetivo e de funções públicas.
Art. 4g - Cargo é a unidade de ocupação funcional,
permanente e definida, preenchida por servidor público com
direitos e obrigações de natureza estatutária estabelecidos
em lei.
ArU 5g - Carreira é o agrupamento de cargos de provimento
efetivo, de complexidade e de retribuição crescentes,
organizados em níveis, de acordo com os graus de
escolaridade.
Art. GQ - Função pública é a unidade de ocupação funcional
preenchida por servidor público, nos termos da Lei ng
10,254, de 20 de julho de 1990, e da Lei ng 10470, de 15 de
abril de 1992, com direitos e obrigações de natureza
estatutária, estabelecidos em lei.
Art. 7g - A carreira é composta de cargos de provimento
efetivo de Agente do Ministério Público, de Oficial do
Ministério Público e de Técnico do Ministério Público,



398

respectivamente, do lQ grau, do 2Q grau e do grau superior
de escolaridade.
Parágrafo único - O quantitativo dos cargos, seus
respectivos níveis e padrão de vencimentos são os constantes
nos Anexos 1 e II desta lei, e sua lotação far-se-á por
resolução do Procurador-Geral de Justiça.
Art. Bg - O ingresso na carreira será feito no padrão
inicial do Nível 1 do cargo, mediante prévia aprovação em
concurso público de provas, ou de provas e títulos,
observada, no provimento, a ordem de classificação.
Parágrafo único - O primeira provimento dos cargos efetivos

dos Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público será feito a partir de lç de janeiro de
1993, mediante remanejamento seletivo, resguardada a
situação dos atuais ocupantes.
Art. 9g - O desenvolvimento do servidor efetivo na carreira
dar-se-á por progressão, promoção ou ascensão, cumpridas as
exigências legais e aquelas estabelecidas em resolução da
Câmara de Procuradores de Justiça.

1 Q - Progressão é a passagem do servidor titular de cargo
de provimento efetivo dos Quadros Permanente e Especial dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público ao padrão
seguinte, dentro do mesmo nível, a cada período de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, para os estáveis, e 730.
(setecentos e trinta) dias, para os não estáveis,
resguardada a situação dos atuais servidores.

2g - Promoção é a passagem do servidor estável, titular
de cargo de provimento efetivo dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, ao
nível subseqüente no mesmo cargo, a cada interstício de 3
(três) anos de efetivo exercício.
Art. 10 - Os servidores inativos dos Quadros Permanente -e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público terão
seus padrões e símbolos equiparados aos daqueles em
atividade, sendo seus vencimentos reajustados nos mesmos
índices e na mesma data dos reajustes concedidos ao pessoal
dos Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público.
Art. 11 - Os servidores abrangidos pela Lei ng.10.254, de
20 de julho de 1990, e pela Lei nQ 10470, de 15 de abril de
1991, que, em 18 de janeiro de 1993, prestavam serviços ao
Ministério Público farão parte do Quadro Especial dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público.
Parágrafo único - Os cargos integrantes do Quadro Especial
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, a ser
organizado na forma deste artigo, serão extintos com a
vacância.
Art. 12 - Ficam assegurados ao ocupante de cargo constante
no Quadro Especial de que trata esta lei os direitos, as
vantagens e os deveres inerentes aos servidores do Quadro
Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
Art. 13 - O servidor estável abrangido pela Lei no 10.254,
de 20 de julho de 1990, ou pela Lei ng 10.470, de 15 de
abril de 1991, que prestava serviços ao Ministério Público
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em 18 de janeiro de 1993, terá o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data da publicação desta lei, para optar por sua
inclusão no Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público.
Parágrafo único - Não exercendo a opção de que trata este
artigo no prazo fixado e sendo o servidor julgado
dispensável ao Ministério Público, será ele devolvida ao seu
órgão de origem.
Art. 14 - Para o posicionamento do servidor no Quadro
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, será
considerado:

- o nível de escolaridade para o qual o servidor prestou
concurso para fins de efetivação;
II - o mesmo valor do símbolo de vencimento dos cargos das

servidores do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, observado o disposto no aru 32 da
Constituição do Estado.
Art. 15 - Os detentores de função pública que não obtiveram
efetivação não poderão ingressar em plano de carreira dos
Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, permanecendo no exercício das
respectivas funções, na forma da Lei ng 10.254, de 20 de
julho de 1990, e da Lei ng 10.470, de 15 de abril de 1991,
agrupados em quadros próprios.
Parágrafo único - O servidor abrangido por este artigo que.
em 18 de janeiro de 1993 prestava serviços ao Ministério
Público somente passará a integrar o Quadro Especial dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público após aprovação em
remanejamento seletivo.
Art. 16 - Fica assegurado ao servidor que presta serviço ao
Ministério Público, abrangido pela Lei no 10.254, de 20 de
julho de 1990, ou pela Lei no 10.470, de 15 de abril de
1991, e que tenha sido aprovado em concurso para efetivação
posicionamento no padrão inicial do Nível 1 do cargo de
carreira do Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, correspondente á função pública de que
seja titular, definida no Anexo II desta lei.
Parágrafo único - Se o valor do atual símbolo de vencimento
do servidor do Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público for superior ao padrão assegurado neste
artigo, o servidor perceberá a diferença, a titulo de
vantagem pessoal, sobre ela incidindo os adicionais por
tempo de serviço e os percentuais de reajustamento
concedidos aos servidores do Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público, devendo ser absorvida em
virtude de recomposição ou investidura em cargo público.
Art. 17 - A integração e a classificação do servidor no

Quadro Especial de Pessoal se darão através de ato e da
respectiva apostila, expedidos pelo Procurador-Geral de
Justiça.
Art. 18 - Não será computado como período aquisitivo para o
desenvolvimento em um plano de carreira específico o tempo
de serviço prestado em cargo do quadro de pessoal de
qualquer outro órgão público.
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Art. 19 - Os atuais cargos de provimento efetivo do Quadro
Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e
os cargos do Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público ficam transformados nos cargos da
carreira na forma prevista no Anexo iri desta lei.

- A correspondência dos atuais símbolos de vencimentos
com os padrões da carreira é a constante no Anexo IV desta
lei.
# 2g - O posicionamento na carreira do atual servidor e

dos inativos do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público dar-se-á conforme o disposto no Anexo IV
desta lei.
§ 3g - Cumprido o disposto neste artigo, o servidor efetivo
do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público cujo vencimento básico for superior ao do padrão
mais elevado do seu novo cargo no plano de carreira terá
assegurado o valor do padrão equivalente ao do
posicionamento adquirido até a passagem para outro cargo,
mediante ascensão funcional
Art. 20 - Ao servidor integrante do Quadro Especial dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público nomeado para
exercício de cargo de provimento em comissão fica assegurado
o direito à opção pela remuneração percebida em razão de seu
cargo de provimento efetivo, acrescida de uma gratificação
de 20% (vinte por cento) do valor atribuído ao símbolo de
vencimento do cargo de provimento em comissão que ocupar.
Art. 21 - Os valores do vencimento básico dos cargos que
vencem no símbolo S-04, constantes no Anexo 1 desta lei,
ficam acrescidos de gratificação especial, a que se refere o
art. 2g da Lei no 9.404, de 11 de maio de 1987, no
percentual de 100% (cem por cento), nos termos do art. 41, §
1Q, da Lei rig 10.827, de 23 de julho de 1992, observando-se,
ainda, o disposto no art. 6Q da Lei nQ 10.485. de 24 de ju-
lho de 1991.
Art. 22 - O servidor estável dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público que
comprovar a conclusão de curso de pôs-graduação ou de
especialização reconhecido, de acordo com as normas legais
pertinentes, nas áreas relativas às atribuições funcionais
do Ministério Público, fará jus a até 3 (três) padrões de
progressão na carreira, nos termos de resolução da Câmara de
Procuradores de Justiça.
Art. 23 - Passa a denominar-se Gratificação de Apoio ao
Ministério Público a gratificação atribuída aos ocupantes
dos cargos dos Quadros Permanente e Especial dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público instituída pelo art. 5g da
Lei ng 10.311, de 12 de novembro de 1990, modificada pelos
arts. 97 e 98 da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de 1993, no
percentual de 150% (cento e cinqúenta por cento).
§ lg - A gratificação de que trata este artigo integra a
remuneração, para os efeitos legais e é inerente ao
exercício dos respectivos cargos e funções no Ministério
Público.
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i 2Q - O disposto no art. 'IQ da Lei flQ 9.529, de 29 de
dezembro de 1987, e em suas alterações posteriores incide
sobre o vencimento básico e sobre a gratificação de que
trata o "caput" deste artigo.
Art. 24 - A vantagem prevista no artigo anterior estende-
se aos servidores inativos, aposentados em cargos dos
Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, nos termos dos arts. 40, 4Q, da
Constituição da República, e 36, 4g, da Constituição do
Estado-
Art. 25 - O servidor efetivo dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público fará
jus, a partir da data de cada promoção na carreira, nos
termos de resolução da Câmara de Procuradores de Justiça, à
Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento Funcional, no
percentual de 4% (quatro por cento), incidente sobre o
padrão de vencimento do cargo de que é titular, acrescido da
gratificação prevista no art. 23 desta lei.

lg - A Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento
Funcional é devida ao servidor dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
posicionado no Nível IV dos grupos, a cada intersticlo de 3
(três) anos, desde que cumpridas as exigências para a
concessão do beneficio aos demais integrantes da carreira,

- A gratificação de que trata este artigo não poderá
ser atribuída ao servidor que perceba remuneração ou
proventos de cargo de provimento em comissão ou ao que
perceber gratificação especial-
Art. 26 - A tabela de vencimentos dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público é
composta dos padrões estabelecidos no Anexo V desta lei,
observadas as datas de vigência nele indicadas.
Parágrafo único - Os valores constantes no Anexo V,
previstos para o mês de março, ficam acrescidos dos valores
constantes no Anexo XVIII desta lei-
Art. 27 - Ficam transformados em Supervisor I. código MP-
SIO1, símbolo 8-18, de provimento em comissão, 8 (oito)
cargos de Secretário Executivo, código MP-EX04, símbolo PC-
22; 4 (quatro) cargos de Supervisor II, código MP-EX03,
símbolo PG-27; 2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete,
código MP-EX02, símbolo PG-27; 25 (vinte e cinco) cargos de
Assistente Administrativo, código MP-EXO1, símbolo PG-27; 12
(doze) cargos de Supervisor III, código MP-CHAIO1, símbolo
PG-32, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público.
Parágrafo único - Para os atuais ocupantes de cargos
transformados por este artigo que vierem a ser providos no
cargo de Supervisor 1, código MP-SIOI. símbolo 8-18, de
provimento em comissão, do Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público, a prova de capacitação
técnica dispensará o requisito de escolaridade.
Art. 28 - Ficam extintos, no Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público, 9 (nove) cargos de Diretor
1, código MP-DASO4, símbolo 803.
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Art. 29 - Passam a ter o código MP-0A507 e o símbolo 504,
10 (dez) cargos de Assessor 1, código MP-CHAIO2, símbolo P0-
32; e o código MP-1DASO4, 3 (três) cargos de Diretor II.
código MP-DAS03, símbolo 502.
Art. 30 - A transformação, a extinção e a modificação de
cargos do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público não geram direito ao apostilamento
imediato, assegurando-se a contagem do tempo de exercício do
cargo em comissão para apostilamentos subseqüentes,
previstos nesta lei.
Art. 31 - Ao servidor efetivo dos Quadros Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público que,
no exercício de cargo de provimento em comissão, dele for
afastado sem ser a pedido ou por penalidade, ou se
aposentar, fica assegurado o direito de continuar percebendo
a remuneração do cargo, desde que o seu exercício compreenda
período igual ou superior a 10 (dez) anos, consecutivos ou
não.
Parágrafo único - Se o período for inferior a 10 (dez) anos

e igual ou superior a 4 (quatro) anos, o servidor efetivo
terá direito, a titulo de vantagem pecuniária, por ano de
exercício, a 1/10 (um décimo) da diferença entre o
vencimento do cargo em comissão e o do efetivo ocupado, que
será somado ao vencimento do cargo efetivo.
Art. 32 - Ficam assegurados ao servidor efetivo dos
Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, no caso de opção pelo vencimento do
cargo efetivo, acrescido da gratificação de 20% (vinte por
cento) do valor do vencimento do cargo em comissão, os
seguintes direitos:

- percepção integral da gratificação, desde que o
exercício do cargo em comissão compreenda período igual ou
superior a 10 (dez) anos, consecutivos ou não;
II - percepção de 1/10 (um décimo) do valor da
gratificação, por ano de exercício, se o período for
inferior a 10 (dez) anos e igual ou superior a 4 (quatro)
anos.
Art. 33 - A vantagem pecuniária prevista no parágrafo único
do art. 31 e a fração de que trata o inciso II do art. 32
desta lei são devidas somente após o quarto ano de
exercício, caso em que é computado o período anterior, para
efeito de cálculo do pagamento-
Art. 34 - Quando dois ou mais cargos de provimento em
comissão tiverem sido exercidos e forem de remuneração
diferente, terá o funcionário efetivo dos Quadros Permanente
e Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
assegurado o direito à remuneração do maior cargo, desde que
este tenha sido exercido por tempo igual ou superior a 5
(cinco) anos.
Parágrafo único - Não ocorrendã o disposto neste artigo,
será assegurado ao servidor efetivo o direito á percepção da
remuneração do cargo que houver exercido por mais tempo,
desde que não seja superior á última remuneração recebida.
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Art. 35 - Fica ressalvado o direito dos que, na data da Lei
ng 9.532. de 30 de dezembro de 1987, ocupavam cargos de
provimento em comissão, relativamente ao tempo de exercício
para obtenção do beneficio a que se refere o art. 22 da Lei
ng 5.945, de 11 de julho de 1972, com a redação dada pelo
art. 12 da Lei no 8.019, de 23 de julho de 1981.
Art. 36 - Passam a compor o Gabinete da Procuradoria-Geral
de Justiça os cargos de provimento em comissão constantes no
Anexo VI desta lei.
Art. 37 - Passam a compor a atual Secretaria-Geral da
Procuradoria-Geral de Justiça os cargos de provimento em
comissão constantes no Anexo VII desta lei.
Art. 38 - Passam a compor a atual Diretoria-Geral da
Procuradoria-Geral de Justiça os cargos de provimento em
comissão constantes no Anexo VIII desta lei.
Art. 39 - Passam a compor a atual Superintendência de
Finanças da Procuradoria-Geral de Justiça os cargos de
provimento em comissão constantes no Anexo IX desta lei.
Art. 40 - Passam a compor a atual Superintendência
Administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça os cargos de
provimento em comissão constantes no Anexo X desta lei.
Art. 41 - Passam a compor a atual Superintendência
Judiciária da Procuradoria-Geral de Justiça os cargos de
provimento em comissão constantes no Anexo XI desta lei.
Art. 42 - Fica criada a Superintendência de Planejamento e

Coordenação, composta pelos cargos de provimento em comissão
constantes no Anexo XII desta lei.
Art. 43 - Fica criada a Auditoria Interna da Procuradoria-

Geral de Justiça, composta pelos cargos de provimento em
comissão constantes no Anexo XIII desta lei.
Art. 44 - Passam a compor o Programa Estadual de Proteção

ao Consumidor - PROCON - os cargos de provimento em comissão
constantes no Anexo XIV desta lei.
Art. 45 - Passam a compor o Centro de Aperfeiçoamento
Cultural e Profissional do Ministério Público os cargos de
provimento em comissão constantes no Anexo XV desta lei-
Art. 46 - Passam a compor a Procuradoria de Justiça junto
ao Tribunal de Contas os cargos de provimento em comissão
constantes no Anexo XVI desta lei.
Art. 47 - Os 2g e 30 do art. 6g da Lei ng 10.257. de 24
de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 6g - . . ...............................
2g - Os cargos de recrutamento amplo serão definidos em

resolução especifica do Procurador-Geral de Justiça,
observado o limite máximo de 40% (quarenta por cento) em
cada grupo de escolaridade.
§ 3Q - Os cargos de recrutamento limitado serão providos

mediante livre escolha do Procurador-Geral de Justiça entre
os ocupantes de cargos de provimento efetivo dos Quadros
Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público, atendidos os requisitos e as qualificações da
respectiva especificação, estabelecidos em resolução da
Câmara de Procuradores de Justiça.'.
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Art. 48 - Os cargos de provimento em comissão que compõem o
Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público passam a ter a identificação constante no Anexo xvri
desta lei.
Art. 49 - Os valores fixados no Anexo V desta lei serão
reajustados na mesma data e no mesmo percentual, sempre que
se modificarem os vencimentos dos servidores do Estado-
Art. 50 - O primeiro provimento dos cargos efetivos dos

Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público será feito a partir de lg de janeiro de
1993, através de remanejamento seletivo, ressalvada a
situação dos atuais ocupantes.
Art. 51 - O remanejamento seletivo de que trata esta lei
será feito através de concurso de provas ou de provas e
títulos.
Art. 52 - Fica autorizada a celebração de termo de convênio

visando ao aprimoramento profissional de estudantes de curso
de nível superior de Direito, entre a Procuradoria-Geral de
Justiça e as faculdades de Direito, até um máximo de 200
(duzentos) estagiários, nos termos de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - A duração do estágio será de 1 (um) ano,
renovável por igual período, com remuneração mensal
individual de 1 (um) salário mínimo, nos termos da Lei ng
6.494, de 7 de dezembro de 1977, regulamentada pelo Decreto
ng 87.497, de 18 de agosto de 1982.
Art. 53 - O parágrafo único do art. So da Lei flQ 10852. de
4 de agosto de 1992, passa a ter a seguinte redação:
°Art BQ - .................................
Parágrafo único - O regime de trabalho de que trata este

artigo terá o limite máximo de 50 (cinqüenta) horas mensais
para realização individual de serviços extraordinários, e o
seu valor-hora será calculado sobre a remuneração,
observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 7Q da
Constituição da República.'
Art. 54 - No que for omissa esta lei, aplicam-se as
disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado.
Art. 55 - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Ministério
Público do Estado de Minas Gerais.
Art. 56 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar até o limite de Cr$654.839.454,75 (seiscentos e
cinqüenta e quatro milhões oitocentos e trinta e nove mil
quatrocentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e setenta e
cinco centavos), para atender às despesas decorrentes da
execução desta lei, observado o disposto no art. 43 da Lei
Federal ng 4320. de 17 de março de 1964.
Art. 57 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 58 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Dilzon Melo, Presidente - Wanderley Ávila, Relator - Mauri

Torres.
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- Os anexos a que se refere o Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei ng 1.186/92 são os constantes no parecer
para o 2Q turno do mesmo projeto, publicado nesta edição.)

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

405a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em lg/7193 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
O Deputado Tarcisio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, não esperava falar tão cedo. Gostaria que toda a
Bancada do glorioso PT estivesse presente no Plenário. Mas
ela está muito bem representada pelo Deputado Gilmar
Machado, pelo Deputado Roberto Carvalho e pelo ilustre
professor simpatizante do PT, Deputado Raul Messias.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, praticantes da
democracia que somos, temos a tolerância coma uma de nossas
qualidades no exercício da política. Esta tolerância tem
sido demonstrada não só por mim, mas por toda a Bancada.
Assim é que, às vezes, nos sentimos um tanto quanto
perplexos com algumas coisas que acontecem nesta Casa. Há
poucos dias eu me indignava com procedimentos de radicalismo
e de extremismos, que não contribuem em nada para a solução
de nossos problemas. Indignei-me, por exemplo, quando os
bravos companheiros do PT levantaram suspeitas quanto à
aplicação de verbas da ÁSFAS. Isso deu margem a que jornais
do Rio de Janeiro, da direita - e é uma coisa estranha
Quando aqueles que querem falar da esquerda alimentam a
voracidade da direita - fizeram um estardalhaço, dizendo que
as senhoras dos Deputados aplicavam mal as verbas da ASFAS.
Evidentemente não se trata das senhoras dos Deputados. A
ASFAS é uma entidade feminina que, presta assistência
social. No que tange a minha mulher ela não tem participação
alguma. Quero resguardar sua figura. Acredito que as outras
também não estejam fazendo desvio dessas verbas, e sim,
aplicando-as convenientemente em assistência social. E claro
que pode existir um ou outro Deputado que não tenha tido
rigor na aplicação dessas verbas. Isso acontece na vida da
coletividade, no Congresso Nacional, nas entidades de
classe, nos sindicatos. Evidentemente, isso pode acontecer.
Mas não estamos colaborando com isso, pelo contrário,
censuramos.
Hoje, nos jornais, vejo que o bravo representante de
Uberlândia se insurge contra tratamento que porventura possa
estar recebendo nesta Casa e quer partir para uma obstrução.
Eu compreendo o papel do ilustre representante do PT. O que

não entendo é o que eu trago ao conhecimento da Casa agora.
Parece que há uma circular dirigida a todas as Câmaras de
Vereadores dos municípios do interior mineiro, assinada pelo
ilustre Líder da Bancada que, infelizmente, não está
presente no momento. Mas, depois, poderemos repetir em sua
presença.
No que tange à minha terra, ele relacionou todas as medidas
propostas e aprovadas coma emendas ao Orçamento para este
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ano. Remete esse material ao partido, no interior. Vou ler
trecho. (-Lê:) "A experiência do ano passado provou q ue é
possível fiscalizar algumas das realizações governamentais.
Além de travar uma boa disputa política com aqueles que
fazem a caridade com o dinheiro alheio, é hora de
desmoralizarmos Prefeitos, Vereadores, Deputados, etc-, que
dizem "eu fiz isso, eu fiz aquilo". O dinheiro é nosso, é
público e como tal deve ser tratado. Há, também, aqueles que
simplesmente desviam verbas de escolas, postos de saúde
para suas campanhas, com outros objetivos menos nobres".
Isto, dito assim de modo isolado, pode parecer que o
ilustre companheiro chama a si mesmo a bandeira da
honestidade, da decência e da pureza. Mas nós temos certeza
- e nenhum dos senhores deve deixar de confessar - de que,
quando os senhores recebem as verbas destinadas á
assistência social, entregam-nas às centrais dos traba-
lhadores. Descontam dinheiro dos seus subsídios e entregam
para as centrais sindicais para fazer o quê? Porventura não
é política? Por acaso esse dinheiro também não é público?
Então, eu gostaria que a brava Bancada do PT fizesse uma
reflexão e meditasse sobre o assunto, porque todo dinheiro é
público. Aliás, nenhum dinheiro é particular. Todo dinheiro
é do povo. Eu nunca vi prédio ter dinheiro; quem tem é o
povo. E, na afirmação de que todo dinheiro seja público,
eles querem acusar-nos com base em uma suspeita que, cá
entre nós, não leva a lugar nenhum.
Com relação às verbas propostas, nós poderemos discutir
depois com o Líder, com mais profundidade. Elas são
destinadas à construção de estradas e de prédios públicos.
Evidentemente isso não seria feito pelos Deputados. Elas
foram propostas para o Orçamento, e o Governo pode cumprir
ou não. O fato de a verba estar no Orçamento não significa
que o dinheiro vá para as mãos do Deputado. Porém, dito da
maneira como foi, fica parecendo que o Deputado está
desviando dinheiro. E é contra essa suspeita que eu gostaria
de reagir. Se existem questões controversas, que provem com
documentos. Se há censura a fazer, que censurem de modo
público, transparente, para que todos fiquem sabendo. Essas
suspeitas que são levantadas "debaixo do pano" não nos
deixam mal, mas deixam mal quem as faz - tirando qualquer
conotação de trocadilho de "quem as faz" com "ASFÂS".
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu não posso concordar com
essa situação. Tenho conhecimento de que o Líder não esteve
presente ás reuniões nem ontem, nem anteontem e nem hoje,
mas acredito que nem o Deputado Gilmar Machado, nem o
ilustre professor de Filosofia Deputado Raul Messias e nem
muito menos o sindicalista Roberto Carvalho concordam em
absoluto com insinuações desse gênero. E a partir de
insinuações desse tipo que as Bancadas se antagonizam.
Quando essas acusações são feitas, os homens de bem tomam
posições e deixam de praticar a tolerância para colocar
contra a parede justamente aqueles que, de mãos vazias -
mas na verdade vazias de idéias e com consciências até
mesmo comprometidas - utilizam contra o povo o dinheiro que
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estão recebendo ou de que estão fazendo uso para aplicações
que não confessam. -

405 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 1917193 pelo

Deputado Baldonedo Napoleão
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores, nossa Comissão de Assuntos
Municipais reuniu-se, na semana passada, com os
representantes do IPSEMG, que atenderam ao nosso convite
para virem prestar informações a respeito dos problemas por
que passam os municípios de Minas, com relação ao
atendimento médico e previdenciário, cuja situação atual é
uma conseqüência das alterações feitas na Constituição
Federal de 1988.
Infelizmente, tivemos de interromper a nossa reunião para

participarmos de outra, em caráter de urgência, ficando
prejudicados os debates com os representantes do IPSEMG. As
informações que conseguimos obter ajudaram-nos, no entanto,
a avaliar algumas informações que já tínhamos, relativas ao
relacionamento do IPSEMG com os municípios mineiros.
Como os debates não puderam ser feitos, eu mesmo enviei um
requerimento à citada comissão, pedindo que os dirigentes do
IPSEMG nos enviassem, por escrito, todos os dados que
demonstrem o perfil daquele órgão, relativamente à demanda
real dos municípios na área de atendimento médico e
previdenciário.
Nós, Deputados, temos estreitas e permanentes relações com

os municípios, sendo que alguns de nós já fomos Prefeito.
Por isso, sabemos que a Constituição Federal estabeleceu um
quadro extremamente positivo no que se refere à autonomia e
ao fortalecimento administrativo e financeiro dos municípios
brasileiros. Mas sabemos também que pelo menos algumas das
propostas aprovadas na Constituição Federal não resultaram
exatamente naquilo que o Constituinte queria, porque partiu-
se do pressuposto de que uma mudança na Constituição Federal
fosse suficiente para levar aos municípios as vantagens e os
beneficios estabelecidos na Constituição.
Não se levou em conta que as relações entre os três níveis
de governo não são apenas abstratas, teóricas ou
filosóficas. Esqueceu-se, exatamente, do tratamento
administrativo que precisava ser dado a cada mudança havida.
E muito fácil para o município ver sua receita aumentada, de
um mês para o outro, em decorrência de uma operação
legislativa. Mas, quando as mudanças implicam alterações no
processo administrativo, a questão não é tão fácil assim.
Vou fazer um parêntese para comentar a perplexidade que
hoje caracteriza, por exemplo, os processos de
municipalização da educação e da saúde, uma bandeira pela
qual os municípios brasileiros lutam há muito tempo.
Conquistado o direito à municipalização na Constituinte,
hoje, cinco anos depois, ainda não se conseguiu atingir
plenamente o objetivo de passar aos municípios a
administração de setores tão importantes quanto os da
educação e saúde. Isso porque o próprio Governo Federal não
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se preparou para participar do processo de municipalização
nem os Estados se prepararam para transferir a respon-
sabilidade e os recursos para os municípios. Muitas vezes,
esses processos estão sendo tratados apenas politicamente.
O mais grave, porém, é que os municípios também não se
prepararam e não foram orientados para esse novo papel que a
Constituição Federal de 1988 lhes conferiu, para que
pudessem atuar principalmente nas áreas de educação e saúde,
além da prática do exercício da cidadania.
o que a exposição dos representantes do IPSEMO mostrou
muito bem foi o erro que vem sendo praticado pelo sistema
politico-administrativo no Brasil, no que diz respeito a
essas relações, deixando claro que, dos 756 municípios
mineiros, 573 já são conveniados com o IPSEMG, o que
corresponde a 75%. Desses 75%, 470 municípios, ou seja, 82%,
estão em débito com o IPSEMG. Apenas 17%, ou seja, 103
municípios, estão em dia com as contribuições estabelecidas
nos convênios. Além disso, segundo dados de seu
representante, o IPSEMO tem apenas 48 agências ambulatoriais
no Estado, 107 postos de atendimento, e convênios firmados
com quatro municípios somente. Isso mostra, numericamente, a
ausência do IPSEMG no interior do Estado.
Por outro lado, o próprio IPSEMG se diz em una situação
financeira equilibrada, sem problemas. O pagamento aos
hospitais, mediante convênios, é efetuado pontualmente e
rigorosamente num prazo de 30 dias, quando, antigamente, era
feito em 90 dias. Diz, ainda, o instituto que sua meta é ter
um médico em cada município, um hospital geral em cada
região e a prática intensa da medicina preventiva. E mais:
realização permanente de visitas técnicas e estabelecimento
de um intenso programa de treinamento dos servidores
municipais e estaduais para que o trabalho ocorra com
eficiência, profissionalismo e produtividade, concorrendo,
assim, para o bem-estar do povo.
Diante disso, eu gostaria de dizer o seguinte: é nítido o

descompasso entre a necessidade do município e a capacidade
efetiva do IPSEMO para atender a tal necessidade. E
nitidamente insuficiente a estrutura existente, hoje, no
IPSEMG para atender os municípios mineiros, já que a
Constituição abriu para eles a possibilidade de escolha
entre a manutenção da CLT ou a implantação do regime
jurídico único. Considerando que a grande maioria dos
municípios fez esta última opção, eles abriram mão do
atendimento médico do INSS, abriram mão da Previdência
Federal para ficar com a Previdência do Estado.
Essa ê a razão de estar aqui, hoje, abordando o assunto,
pois a imensa maioria dos municípios mineiros está vivendo
uma situação de perplexidade. E, quando falo em municípios
mineiros, não me refiro, apenas, á dificuldade que a
administração municipal enfrenta, através de seus Prefeitos
e Vereadores. Refiro-me principalmente aos servidores
municipais, que são as vitimas desses desacertos e
descompassos.
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Há, por exemplo, a questão do Fundo de Previdência
Municipal que foi criado em alguns municípios e em outros
não. E há, ainda, o problem daqueles municípios que, embora
sendo beneficiados pelo tal fundo, não destinaram a ele
nenhuma contribuição.
Hoje, os servidores municipais requerem aposentadoria e não

obtêm resposta, não só porque o Prefeito é novo, como também
por não haver recursos no fundo. Algumas administrações
municipais estão utilizando recursos do fundo para outros
objetivos.
Tivemos informações de que os técnicos da área

previdenciária propuseram, como regra, a necessidade de que
uma instituição tenha, no minimo, 3 mil servidores para que
seja criado um fundo previdenciário. Ora, sabemos que muito
poucas Prefeituras mineiras têm 3 mil servidores para que
seja criado esse fundo e sabemos também que a questão da
administração previdenciária envolve uma sofisticação
técnica. Temos conhecimento ainda de que a maioria dos
municipios mineiros não possui esses profissionais, esses
técnicos especializados para administrar o Fundo
Previdenciário.
Estamos pensando em duas sugestões: primeiro, que a
Comissão de Assuntos Municipais continue a estudar essas
questões de maneira a propor que, na revisão da
Constituição, os municípios não mais continuem com a
responsabilidade e com o ônus da aposentadoria e da
administração previdenciária. E no caso de haver mudanças na
orientação aos municípios - que, aliás, é o que esperamos -,
que sejam reformulados os convénios com o IPSEMG e que seja
reformulada a estrutura desse instituto para que, em Minas
Gerais, o IPSEMG seja o grande órgão gestor dos recursos do
Fundo Previdenclárlo do Estado, numa forma de garantir a
tranqüilidade á vida das administrações municipais.
Sabemos que esses recursos destinados ao Fundo
Previdenciãrio são volumosos. Exige-se técnica e competência
para a sua administração, e é importante que eles fiquem em
Minas Gerais. E o que eu tinha a dizer.

4054 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 1Q/7193 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
demais pessoas presentes nesta Assembléia Legislativa, na
verdade, estava pensando em manifestar-me acerca da
audiência pública que realizamos em Montes Claros, mas as
palavras do nobre Deputado Tarcísio Henriques, que muito me
honraram, levam-me a fazer algumas reflexões anteriores.
Evidentemente, aqui não tenho procuração do Deputado

Antônio Carlos Pereira para defender a carta que ele enviou
aos Diretórios do Partido dos Trabalhadores e a outras
lideranças, mas tratarei do assunto.
Gostaria, Sr. Deputado, como V. Exa. iniciou o
pronunciamento dizendo que o PMDB é um partido que prega e
defende a democracia, que essa defesa não fosse apenas em
terras alheias. Na verdade, o que presenciamos é uma certa
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contradição entre pessoas que, desta tribuna, manifestam-se
a favor da democracia, do debate democrático e das causas
sociais, mas que, na prática, em seus redutos eleitorais,
comportam-se da forma mais autoritária possível. Refiro-me
ao ex-Deputado Estadual de Muriaé e atual Prefeito, Dr.
Paulo Carvalho, que, várias vezes, veio a esta tribuna,
defendendo a riqueza nacional, a democracia, as liberdades,
e lá, em Muriaé, faz exatamente o contrário.
Ultimamente, ocupou, várias vezes, a televisão da cidade,
denunciando o Querido Pe. Agostinho, que tem feito um
trabalho muito importante e muito sério na organização dos
trabalhadores sem terra, sejam urbanos ou rurais, e em
defesa da causa social. Em Muriaé existe uma polêmica a
respeito da construção de um aeroporto que o Sr. Paulo
Carvalho quer que seja construído exatamente numa das áreas
mais carentes da cidade, o Morro do Aeroporto, bairro onde
mora o meu querido amigo, hoje aqui presente, Jair de Abreu,
que foi o Vereador mais votado na cidade, candidato que foi
pela Frente Muriaé Popular, em 1988. e candidato a Prefeito
em 1992. Ele, juntamente com o Pe. Agostinho, são acusados
pelo Sr. Paulo Carvalho de estar fomentando invasões de
terras e o conflito no campo.
Sabemos que esses conflitos não são incentivados por nenhum
de nós. Pelo contrário, são incentivados pelos
latifundiários e pelas empresas multinacionais, notadamente
as empresas do setor do leite, que tão mal remuneram os
produtores e pequenos produtores, fazendo com que tais
produtores também remunerem mal seus empregados, gerando,
com isso, um grande conflito no meio rural.
A invasão da fazenda em Tuniritinga não foi obra de nenhuma
pessoa, de nenhum fanático, de nenhum insuflador de
rebeliões populares. Aquele foi um ato de desespero, um ato
contra a lentidão com que o Governo Federal trata a questão
da reforma agrária. A reforma agrária é , na verdade, um
divisor de águas entre as posições assumidas pela direita e
pela esquerda.
E muito triste vermos o PMDB, partido que se diz a favor da
democracia, acusar as pessoas que lutam em defesa dos
oprimidos, da justiça social e contra a execução de obras
que só irão beneficiar os grandes grupos econômicos
existentes naquela cidade.
Quanto ao dinheiro público a que V. Exa. se refere, não
sei, não conheço. Só tenho aqui o trecho da carta que o
Líder do Partido dos Trabalhadores enviou, mas a minha
posição é exatamente a mesma, Deputado, isto é, a de
publicar. Esta tem sido uma prática semanal do meu Gabinete,
desde que assumi o mandato de Deputado Estadual, ou seja,
prestar informações a quem quer que seja. Hoje, estamos
informando a mais de 400 municípios quais os recursos que
lhes são liberados, assim como prestando informações
referentes ao Fundo de Participação, ao ICMS, aos convénios,
ás verbas federais e estaduais.
Através da democratização da informação, o povo brasileiro
saberá quanto de dinheiro é arrecadado pelo Governo, quanto
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de dinheiro é destinado ás obras municipais, estaduais e
federais. Somente assim teremos a garantia de que esse
dinheiro não será mal usado ou, até mesmo, não usado. A
partir do momento em que o povo tiver tais informações,
conseguiremos democratizar a gestão da coisa pública.
Como V. Exa. mesmo sabe, um tristemente famoso líder
popular já disse, certa vez, que um homem bem informado é um
homem perigoso. Não sei se V. Exa. defende esse ponto de
vista, na medida em que critica quando um Deputado informa
aos municípios, aos membros dos Diretórios e dos sindicatos
o quanto de recursos públicos foi previsto para determinado
município. Isto é o direito de informar. Somente a
democratização da informação irá garantir o fim da cor-
rupção.

Enquanto não tivermos o povo informado sobre o quanto o
Governo arrecada e o que ele está fazendo com esse dinheiro
nós não teremos democracia e o fim deste triste flagelo que
é a corrupção. Não sei se V. Exa. é a favor daqueles que
acham que informação sobre o dinheiro público deve ficar
entre quatro paredes. Seria bom que V. Exa. procurasse,
junto á Secretaria da Fazenda, informações detalhadas sobre
a atual situação financeira do nosso Estado, porque nem
pessoas do alto escalão têm esse conhecimento. Já fizemos de
tudo para pedir informações á Secretaria da Fazenda e,
infelizmente, elas têm sido sistematicamente negadas.
Na semana passada, quando foi aqui discutido o projeto da
venda das ações da CEMIG para o capital estrangeiro, foram
apresentados vários requerimentos nossos pedindo
informações. Esses requerimentos foram emperrados pela
Bancada do atual Governo à qual V. Exa. pertence. Sabemos
que essa questão do dinheiro público e da coisa pública não
é de um ou de outro município. Hoje mesmo, pela manhã,
recebi em meu Gabinete a visita do jornalista Maurílio José,
com um dossiê do processo de corrupção eleitoral em
Barbacena. E essa questão não é partidária, porque isso é
coisa do PDS de lá. Fui informado também que os políticos
que estão no poder, lá em Barbacena, estão distribuindo
terras públicas do município para pessoas que participaram
da coligação que venceu as eleições. E isso que precisa ser
esclarecido. Nós não temos medo de investigações. Pelo
contrário, nós fomentamos a investigação popular acerca do
destino do dinheiro público.
Sobre a questão principal do meu pronunciamento, q ue é a

audiência pública realizada em Montes Claros, deixarei para
uma próxima oportunidade. Só quero registrar a minha
tristeza pelo ato praticado pelo Secretário de Educação do
Prefeito do partido de V. Exa. , que agrediu um pobre
trabalhador rural que estava querendo manifestar-se contra o
Deputado Roberto Amaral. Todos nós sabemos que esse tipo de
coisa faz parte do regime e da vida democrática. Mas, infe-
lizmente, a maioria dos democratas são a favor da democracia
na terra alheia, mas não conseguem conviver com a democracia
na sua própria terra.

40% REUNIÃO ORDINÁRIA
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Questão de Ordem Suscitada em 10/7/93 pelo
Deputado Tarcísio Henriques

O Deputado Tarcísio Henriques - Eu gostaria de dizer ao
nobre Deputado Raul Messias que eu sabia ser ele professor
de Filosofia, mas gostaria de enquadrá-lo na categoria de
sofista. Ele é um sofista por excelência.
Não sou contra a comunicação, mas quero uma comunicação

séria e decente. Há uma diferença muito grande entre essa
comunicação que V. Exa. prega e a outra em que eu acredito.
V. Exa. pode ir lá na minha terra e ver como é a prática da
democracia, que é bastante diferente das cidades vizinhas.
Pode ir comigo, que não vai ser vaiado, como ontem, em
Montes Claros. Cataguazes prima pela educação. Por isso é
que repelimos essas insinuações. Já que V. Exa. fala tanto
em transparência do dinheiro público, não compreendo porque
a CUT não dá ciência ao público de como gasta o dinheiro que
recebe. Sabemos que a CUT tem muito, porque queria até
comprar a Rede Manchete. Já que o dinheiro dela é público,
porque não dá explicação do gasto dessa verba. Não
compreendo o procedimento de V. Exa. . que é completamente
diferente. -

405a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 1017193 pelo

Deputado Benã Guedes
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, prezados companheiros das galerias, ainda há
pouco, vi nas galerias a presença ilustre de um ex-colega
nosso, que marcou com brilhantismo sua presença nesta Casa,
o ex-Deputado Jorge Gibran. Gostaria de registrar a sua
presença.
Meus amigos, ontem estivemos em Senador Cortes, cidade da
Zona da Mata, que tenho a honra de representar, credenciado
que fui pelo Prefeito João Ferreira Rocha, na abertura da
exposição agropecuária daquela cidade. Naquela oportunidade,
tivemos também a alegria de contar com a presença do
Deputado Eduardo Brás e da nossa colega Deputada Maria
Elvira, que, ontem, aniversariou. Por oportuno, quero
parabenizar essa nossa colega, como, também, os
aniversariantes de hoje: Deputada Maria Olivia e Deputados
Dilzon Melo e Ivo José, pelo transcurso de seus
aniversários.
Nossa alegria, ontem, em Senador Cortes, foi em razão de

verificarmos que aquela administração vem fazendo um bom
trabalho, apesar das dificuldades. João Rocha mostra, com a
sua reeleição, o acerto do povo daquela cidade, porquanto é
um administrador excelente, que, embora com todas as
dificuldades, realiza obras. Inaugurou lã o asfalto que
cobre o pátio daquele recinto. Tive uma participação efetiva
na conquista dessa massa asfáltica junto ao DER-MG e junto
ao Governo Hélio Garcia. Também muito ajudou o nosso colega
Custódio Mattos, Prefeito de Juiz de Fora.
Portanto, para nós, que estamos militando na politica
daquela cidade, foi motivo de alegria ver a satisfação
daquele povo recebendo esse beneficio. Também, por meio de
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ação nossa, já receberam um posto de atendimento do SEMGE.
Enfim, estamos buscando, através de trabalho, atender ás
reivindicações da cidade.
Leopoldina vê também com muita satisfação o trabalho que o
Prefeito José Roberto vem fazendo, construindo agora cerca
de 50 casas populares e assinando um convênio com a COHÁB
para a construção de mais 300, uma vez que essa foi uma
reivindicação prioritária da nossa comunidade, na campanha
de 1992. Pesquisa feita naquela cidade mostra que os dois
problemas principais eram o desemprego e a falta de
habitação. Com relação ao desemprego, estamos trabalhando
firme e forte para colocarmos lá um distrito industrial.
Temos a boa vontade do Secretário, mas, infelizmente, ainda
não viabilizamos a área, que dará a oportunidade a
Leopoldina de ter o seu distrito industrial.
Conseguimos com o Sr. Prefeito uma ação conjunta para uma
regional de saúde que já está sendo montada. Nessa
conquista, tivemos o apoio de alguns colegas desta Casa, que
nos ajudaram . Para nós, que militamos em Leopoldina, esta é
uma das maiores conquistas feitas dentro da Assembléia e
também da regional de ensino. Nesta oportunidade, gostaria
de agradecer o apoio que venho recebendo do Governo Hélio
Garcia e dizer que acreditamos que o Governo vá, a partir
de agora, dar mais condições a todos nós, Deputados, para
que possamos honrar compromissos assumidos em campanha.
Agradeço a atenção de todos vocês. Um boa tarde para todos.

405 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em lo/7/93 pelo

Deputado Amderson Adauto
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, o motivo que me traz hoje a esta
tribuna é o desejo de comentar matéria que foi veiculada
pelo jornal "Estado de São Paulo". O nosso interesse é fazer
com que o Governo do Estado de Minas Gerais, que está dando
alguns passos tímidos neste sentido, enfrente a bandeira do
transporte hidroviário.
Os antigos navegadores portugueses, da Escola de Sagres,
tinham o seguinte lema para toda a vida; "Navegar é
preciso"
Esse lema dos navegadores portugueses foi transformado em
poema e, depois, em música, pela arte de dois grandes
criadores, Fernando Pessoa e Caetano Veloso, através dos
versos que dizem; "Navegar é preciso... Viver não é
preciso.
O inesquecível Ulysses Guimarães, que, além de mestre na
política, era um poeta e visionário, gostava de citar esses
versos na sua peregrinação de duas décadas por todos os
cantos do Pais, clamando pela volta da democracia.
Aqui, a citação de Ulysses Guimarães, "Navegar é preciso,
viver não é preciso", ganhava um sentido figurado,
significando, naquela época, que lutar contra a opressão,
pela liberdade, era preciso.
Senhores, neste final do século XX e no quase limiar do
terceiro milênio, a verdade contida na expressão referida
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continua duplamente válida. No seu significado simbólico.
"Navegar é preciso" hoje deve ser traduzido por "Lutar
contra a estagnação econômica e contra a injustiça social é
preciso. No seu sentido literal, vale exatamente o que as
palavras dizem, pois navegar é preciso, realmente. Mais do
que isso: é urgente e inadiável.
E para isso que estamos aqui, hoje, reunidos Para que

comecemos um movimento de conscientização que atinja os mais
altos escalões deste Estado e desta República, fazendo com
que Minas Gerais e o Brasil redescubram a importância da
navegação fluvial e do transporte hidroviário.
A natureza foi generosa com esta Nação também com relação

ao potencial oferecido pelos nossos rios para a navegação e
o transporte.
Só pode depende de vontade política e de uma visão

atualizada do processo econômico a implantação de um sistema
de transporte hidroviário moderno, eficiente, racional.
A primeira vantagem que salta aos olhos dos observadores é
o baixo custo de operacionalização do transporte de cargas
através dos rios. Países desenvolvidos vêm optando pelo
emprego de hidrovias, alertados pelo seguro barateamento do
frete, significativamente inferior ao proporcionado pelas
ferrovias, que, por sua vez, possibilitam transporte muito
menos oneroso que as rodovias.
Enquanto países de sólida economia incentivam o uso dos
caminhos racionais, o Brasil permite a evasão de divisas ao
continuar praticando o transporte por meio de caminhões,
método que o escraviza ao império do petróleo e encarece
desnecessariamente o preço final dos produtos.
Para se ter idéia dos gastos com transporte pelos

diferentes processos, basta saber que a potência de um HP
movimenta 150 quilos na rodovia, 500 na ferrovia e nada
menos que 4.000 quilos na hidrovial Com essa informação,
fica fácil avaliar a desproporção dos recursos injetados em
cada um dos caminhos. Em termos de custo, vejamos o que
conta 'The Encyclopedia of Transport": cada dólar permite o
transporte de uma tonelada de carga de 15 milhas de rodovia,
67 milhas de ferrovia e 335 milhas de hidrovia.
Um rápido exame das estatísticas mostrará como estamos
atrasados na racionalização dos meios de transporte.
Comecemos pelo processo intermediário: na distribuição
percentual do transporte, a ferrovia é utilizada nos Estados
Unidos em 50%, 52% no Canadá. 55% na França, 83% na Rússia,
enquanto no Brasil fica nos míseros 18% Em hidrovias, os
Estados Unidos apresentam índice de 25%, a República Federal
da Alemanha, 29%. a Holanda, 75%, sendo que no Brasil esse
meio é quase inexistente: apenas 2%. Já na forma de
transporte mais cara, o Brasil tem um desempenho
dolorosamente elevado: a Holanda utiliza a rodovia em 17%
das necessidades, o Canadá, em 13%. a Rússia, em 4%,
enquanto nós desperdiçamos somas astronômicas ao preferir a
rodovia em 80% do volume dos transportes.
Ferrovias e rodovias exigem intenso trabalho e verbas
altissimas para construção e manutenção, fatores que,
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somados ao combustível (notadamente no ramo rodoviário),
comprometem o orçamento interno e inviabilizam a
competitividade no mercado externo.
Por outro lado, vemos que a implantação da navegação
fluvial levaria á construção de barragens de rios, formando
lagos utilizados na geração hidrelétrica, outra vantagem
proporcionada pela adoção desse processo.
Além das conveniências apontadas, existe a facilidade de se
transportarem cargas indivisiveis, de volume excessivo ou de
peso exagerado. Um simples comboio de navegação fluvial
corresponde à frota de 70 carretas, fato que é suficiente
para mostrar como as águas levariam a contento nossas
cargas, com alivio para a sacrificada malha rodoviária do
Pais.
Ainda viria, por conseqüência natural, a desejada
interiorização da economia, provocando a integração das
forças produtivas da população. Cada hidrovia ativada
abriria raios imensos para novas atividades, mantendo o
homem em sua região, pois a riqueza estaria possibilitada em
pontos ainda não atingidos pelo deficiente sistema
brasileiro das oportunidades.
Quando comparamos a realidade nacional com a de países
desenvolvidos, a primeira reação aponta para a nossa
inferioridade, incapacitando-nos para o acompanhamento das
conquistas. Acontece que é a escassez, e não a abundância,
que deve orientar a procura das alternativas para a
suficiência econômica.
No Brasil, belo exemplo já nos dá São Paulo, que, por
intermédio da CESP, vem realizando admirável trabalho com a
implantação da Hidrovia Tietê-Paraná. Neste ano, com o
término das eclusas da usina Três Irmãos, a conclusão das
obras civis e a montagem dos equipamentos eletrônicos de
Jupiá, a hidrovia do Tietê estará conectada ao trecho sul do
Paraná, já navegável, até chegar à usina Hidrelétrica de
Itaipu e a Foz do Iguaçu.
Dessa forma, São Paulo estará bem posicionado em relação às
regiões central, sul e sudeste da América do Sul, servindo-
se do fantástico complexo hidroviário Paraguai-Uruguai-
Paraná-Tietê. Representando acesso a uma área de
5.000.000km2, habitada por mais de 40 milhões de pessoas, a
navegação fluvial inaugurará um tempo de negócios
extraordinariamente rentáveis para o Estado de São Paulo.
Não podemos esquecer que o Mercosul trará, em futuro
próximo, oportunidades tentadoras com o mercado Bra-
sil/Argentina/Paraguai/Uruguai, ao mesmo tempo em que a
concorrência se tornará acirrada como nunca. Somente os que
tiverem melhor condição para a qualidade e o preço sairão
vitoriosos desse formidável embate de ofertas.
Por isso, entendemos que Minas precisa tomar providências
enérgicas e urgentes para se apresentar adequadamente no
cenário das transações internacionais. Uma das providências
de valor será a de aplicar métodos de barateamento de seus
produtos, entre os quais precisa ser priorizada a criação de
hidrovias.
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Para concluir, senhores, gostaria de dizer que os rios
navegáveis de Minas Gerais, principalmente os do Triângulo,
poderiam se integrar ao sistema hidroviário Tietê/Paraná. E.
para isso, os investimentos são menores do que se pode
imaginar á primeira vista.
Todas as hidrelétricas construidas ao longo do rio Grande e

do rio Paranaiba foram feitas sem eclusas. Hoje, do ponto de
vista econômico, é totalmente inviável a construção de
eclusas nesses rios.
Portanto, o único caminho inteligente que Minas Gerais

deveria seguir é aproveitar os pontos extremos do rio Grande
do Paraiba, onde já se permite a navegação, para a
implantação de terminais hidroviários.
Os dois únicos pontos extremos que permitiriam a utilização
da hidrovia Tietê-Paraná são: no rio Paranaiba, o Município
de Santa Vitória, que tem um distrito. Chaveslándia,
localizado abaixo da barragem de São Simão, portanto, num
trecho em que o rio Paranaiba já é atualmente navegável, o
qual, aliás, vem sendo utilizado pelos produtores de Goiás,
através do porto implantado no Município de São Simão,
exatamente em frente a Chaveslândia; e no rio Grande, o
ponto extremo para sua utilização como via de transporte, é
o Município de Iturama, onde está localizada a usina de Água
Vermelha.
Em Iturama já existem estudos para a implantação de um

porto e das demais obras de infra-estrutura, que permitiriam
a viabilização do Terminal Hidroviário do rio Grande, no
lado mineiro. O de que precisamos agora é acelerar esses
estudos e fazer com que saiam do papel, tornando este
terminal uma realidade que iria beneficiar Iturama e todos
os demais municípios do baixo vale do rio Grande.
Da mesma forma, é necessário que sejam agilizados os

estudos para a implantação do lg Distrito Agro-Industrial e
Portuário de Minas Gerais no Município de Santa Vitória
exatamente em Chaveslândia.
Recentemente, no dia 10 de junho, foi assinado entre a

Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI - e
a Prefeitura Municipal de Santa Vitória um termo de
compromisso para viabilização do distrito agro-industrial e
portuário de Chaveslândia. Foi uma iniciativa que acompanhei
de perto e que considero da maior importância, porque seria
o outro portão de entrada de Minas Gerais no sistema
hidroviário Tietê-Paraná, e, por conseqüência, nas rotas do
comércio com os países do Mercosul. Entretanto, comparado ao
que já foi feito pelo Estado de São Paulo, Minas Gerais
praticamente ainda não saiu do terreno das boas intenções.
Sabemos que, no momento, está senda elaborado um projeto
denominado Programa Intermodal de Transporte do Estado de
Minas Gerais, que deverá promover a Integração de Minas
Gerais nos sistemas atualmente existentes.
E necessário, entretanto, que algo seja feito
imediatamente. Não podemos continuar de braços cruzados,
como está acontecendo hoje e como aconteceu ao longo das
últimas décadas. Minas Gerais não deu ainda nenhum passo
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concreto para se utilizar da infra-estrutura já adotada pelo
Estado de São Paulo, com recursos expressivos investidos nos
dois últimos governos estaduais.
Neste momento, aproveito a oportunidade para parabenizar o
Governador Luiz Antônio Fleury Filho e também o ex-
Governador Orestes Quércia, pelos investimentos que fizeram
arrojadamente nesse campo do transporte hidroviário.
Os passos que Minas gerais deu, até agora, ainda são muito
pequenos, diante do que precisa ser feito. Não são
necessários investimentos de grande monta. O nosso Estado
tem condições de iniciar um processo dessa natureza para
que, dentro de dois, três ou quatro anos, estejamos também
integrados às hidrovias e ao MercosuL
Nunca é demais repetir os poetas, o grande Ulysses
Guimarães e os navegadores portugueses: "Navegar é
preciso...". Muito obrigado.
Justifico, portanto, minha presença nesta tribuna não

apenas por essas denúncias mas também pela responsabilidade
de defender os interesses e direitos das muitas famílias que
sofrem as conseqüências dessa omissão da administração. Faço
uso de minha representatividade para pedir ao Governador
Hélio Garcia que acabe, em definitivo, com a HIDROMINAS. O
povo mineiro aguarda com ansiedade a ação inadiável do
Governador nesse sentido; necessária se faz a manifestação
de sua vontade, coragem e determinação.
Nada justifica a continuidade da HIDROMINAS. Sua existência

depõe contra a integridade administrativa de Minas. Essa
empresa, hoje ignorada pelo Palácio da Liberdade e pela
Secretaria de Esportes, não serve ao Estado. E incapaz de
manter e conservar os dois únicos hotéis que administra. Por
ser dispendiosa, incompetente e improdutiva, tornou-se
imperativa a sua urgente desativação. Nosso Governo tem os
meios para fazê-la sem traumas ou maiores conseqüências
negativas. Como já aconteceu no passado, sugiro a transfe-
rência dos funcionários da HIDROMrNAS para a folha de
pagamento do Estado, até que se efetivem as soluções. Assim
corno estão, os hotéis de Araxá e de Poços de Caldas
desmerecem a reputação de Minas histórica e tradicionalmente
hospitaleira, depõem contra nossa vocação, agridem os
sentimentos de amor às coisas de Minas, que todos guardamos
com orgulho no coração.
Meu posicionamento de antes e de agora será sempre de apoio
e de reconhecimento á luta e dedicação de todos os
funcionários do Grande Hotel de Araxá, os quais, apesar do
apoio constante e valioso do sindicato, nada conseguem
contra o comando inconseqüente da empresa. A permanência dos
"newtistas" nos cargos de comando da HIOROMINAS vai
transformando em ruínas esse grande patrimônio dos mineiros
Por isso, Srs. Deputados, a privatização, o arrendamento ou
a venda desses dois hotéis precisa acontecer rapidamente.
Por isso, Sr. Governador, o povo de Araxá usa de sua
representatividade nesta Casa Legislativa e exige o fim da
incompetência e dos desmandos da HIDROMINAS, com sua pequena
e irresponsável cúpula. Muito obrigada.
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Gostaria de deixar o meu abraço de felicitação e o meu
desejo de que a vida dos aniversariantes da Assembléia no
dia de ontem e de hoje seja de muito trabalho e, também, de
alegria. Eles representam, com muita altivez e dignidade, o
povo mineiro nesta Assembléia. Portanto, deixo o meu abraço
á Deputada Maria Elvira, que fez aniversário ontem, e
cumprimento os Deputados Ivo José e Dilzon Melo, que
aniversariam hoje.

405 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 19/7/93 pela

Deputada Elisa Alves
A Deputada Elisa Alves - Sr. Presidente. Deputado José
Ferraz; companheiras e companheiros Deputados; pessoas que
se encontram presentes nas galerias, trazendo apoio e
incentivo ao nosso trabalho parlamentar: mais uma vez, volto
a ocupar esta tribuna; agora, para expressar a indignação do
meu povo com a grande incompetência demonstrada pela
HIDRDMINAS na administração do Grande Hotel de Araxá. Como
empresa de sociedade mista e tendo como sócio majoritário o
Estado, evidencia-se na HIDROMINAS o descaso do Governo para
com um dos maiores patrimônios turísticos do nosso País: o
Grande Hotel de Araxá, construído com a magnitude dos ideais
e a grandeza de espírito de governantes que, no passado, com
determinação e vontade, souberam realizar.
Meus contatos com a HIDROMINAS se tornaram mais constantes
apôs minha posse como Deputada, e a cada dia me assustava
mais e mais a incapacidade de todos para discutir e resolver
os problemas que há tempos afetam os hotéis de Araxá e de
Poços de Caldas, os dois únicos que restam sob a
administração da empresa. Por não ter obtido das autoridades
competentes atenção com a urgência necessária, nas
incontáveis vezes em que as procurei para relacionar e admi-
nistrar contratempos com o funcionalismo, para pedir ajuda
ao Governador ou requerer ao Secretário de Esportes, Sr.
João Pinto Ribeiro, providências para se promoverem novos
eventos nas estâncias, por tudo isso, enfim, acredito que
não conseguimos impedir que o caos, o caos total chegasse a
essa empresa, como acontece agora-

405g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 19/7/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estaremos votando esse projeto. Gostariamos de registrar
aqui a nossa indignação e fazer mais uma vez uma solicitação
á Liderança do Governo para que não tenhamos, num final de
recesso parlamentar, que discutir e analisar rapidamente uma
emenda como a ng 13.
Com relação ao Projeto TV Minas, temos de votar uma emenda
que dispõe o seguinte: "Fica o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER -MC-, autorizado a
contratar operação de crédito no valor de US$3.250.000,00
norte-americanos junto á Cia. Vale do Rio Doce, com vistas à
execução das seguintes obras:"
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O que entendemos é que esse tipo de emenda tem de ser
discutida dentro de um projeto especifico. Esta Casa, que
diz querer colaborar com o Ministro Fernando Henrique
Cardoso, está dolarizando a economia. Está trabalhando só em
dólar. Temos que avisar ao Ministro que esta Casa está
trabalhando em outra moeda que não a nossa.
O objetivo desta minha intervenção é exatamente fazer esse
apelo á Liderança do Governo para que não se apresente mais
emenda desse teor a projetos como o da TV Minas. Que
possamos, num final de sessão, discutir os projetos
profundamente sem que sejamos surpreendidos com emendas como
essa. Muito obrigado.
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Belo Horizonte, terça-feira, 20 de julho de 1993

ATAS

ATA DA 2199 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE JUNHO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão, no iQ turno,
do Projeto de Lei ng 1.452/93; apresentação das Emendas ngs
4 e 5; encerramento da discussão; envio do projeto, com as
emendas, à Comissão de Administração Pública - Discussão, no
lo turno, do Projeto de Lei ng 1.472/93; apresentação das
Emendas ngs 2 e 3; encerramento da discussão; envio do
projeto, com as emendas, à Comissão de Administração Pública
- Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.473/93;
apresentação das Emendas do nQ 12 ao 19: encerramento da
discussão; envio do projeto, com as emendas, à Comissão de
Administração Pública - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 91h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Álvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - 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 Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Ma-
chado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte
- Ibrahim Jacob - Iva José - João Batista - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Milton Sailes - Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio 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, 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE
Ata

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

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
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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

fez retirar da pauta da presente reunião a Proposta de
Emenda à Constituição ng 35/93, o Projeto de Lei
Complementar nQ 23/92, os Projetos de Lei ngs 1.397 e
1.420/93, em virtude de sua apreciação ter sido realizada na
reunião extraordinária de ontem à noite.
O Sr. Presidente - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei nQ 1.452/93. do Governador do Estado, que reorganiza a
Fundação Rural Mineira, Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RURALMINAS - e dá outras providências. A Comissão
de Justiça opina pela constitucionalidade do projeto, com a
Emenda nQ 1. que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto, com a Emenda ng 1,
da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, com a Emenda n
1, da Comissão de Justiça, e com as Emendas ns 2 e 3, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vêm á Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei no 1.452/93
EMENDA NQ 4

Acrescente-se o seguinte parágrafo 2Q ao art. SQ, passando
o atual parágrafo único a lg:
"Art. 5g - ...............................................
2g - a administração do Arquivo Fundiário do Estado de

Minas Gerais, que está sob a guarda da RURALMINAS, será de
responsabilidade da Diretoria de Assuntos Fundiários.",
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1993.
Gilmar Machado
Justificação: Não obstante ter sido a competência das
unidades tratada posteriormente em decreto, em face da
necessidade de se reduzir o gigantismo do projeto em debate,
mister se faz deixarmos a presente diretriz no texto legal,
para que não se confunda o arquivo, que é a memória
fundiária do Estado, com o previsto no item V.1.2, que
corresponde a Serviço de Patrimônio e Arquivo, e que nada
mais é do que o arquivo burocrático da entidade.

EMENDA No 5
Dê-se ao parágrafo único do art. 24 a seguinte redação:
"Art. 24 - ...............................................
Parágrafo único - Os servidores e os detentores de função

pública que permanecerem cumprindo jornada de 6 (seis) horas
receberão vencimentos proporcionais calculados na forma do
"caput" deste artigo.".
Sala das Reuniões. 30 de junho de 1993
Gilmar Machado
Justificação: Trata a emenda, apenas, de garantir que os
servidores que tiverem jornada de trabalho de seis ou oito
horas tenham garantida a percepção dos seus vencimentos
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proporcionalmente à jornada cumprida, sem prejuízos ou
discriminações para uns ou outros.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, o Deputado Gilmar Machado apresentou emendas, que
receberam os nos 4 e S. Nos termos do 2Q do art. 195 do
Regimento Interno a Presidência vai encaminhar o projeto,
com as emendas, á Comissão de Administração Pública, para
que esta emita parecer sobre a matéria.
Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1472/93, do
Governador do Estado, que fixa os níveis de vencimentos dos
cargos técnicos e administrativos do Quadro de Pessoal da
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -
UTRAMIG - e dá outras providências. A Comissão de Justiça
opina pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela sua aprovação. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto,
com a Emenda nQ 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei no 1.472/93
EMENDA No

No anexo a que se refere o art
1.472, substituam-se os termos:
"II - Agente Administrativo -
VI - Técnico em Planejamento e
termos:
"II - Auxiliar Técnico - .... e
VI - Assessor Técnico -
Sala das Reuniões, 30 de junho de
Romeu Queiroz

2
lg do Projeto de Lei n

e
Pesquisa - . . . . " pelos

1993.

Justificação: A emenda foi apresentada em virtude de erros
de digitação na denominação dos cargos.

EMENDA Ng 3
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os vencimentos dos Defensores Públicos ficam
equiparados aos dos Procuradores da Fazenda e dos
Procuradores do Estado.
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1993
Tarcisio Henriques
Justificação: O art. 131 da Constituição Estadual, mesmo

após a decisão do Supremo Tribunal, ainda não foi cumprido,
o que enseja a presente emenda, que visa a solucionar o
angustiante problema salarial de tão importante categoria
profissional.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão foram apresentadas emendas ao projeto, de autoria
dos Deputados Romeu Queiroz e Tarcísio Henriques, as quais
receberam os ns 2 e 3, respectivamente. Em face do que
dispõe o 2Q do arU 196 do Regimento Interno, a
Presidência vai devolver o projeto, com as emendas, à
Comissão de Administração Pública, para que esta emita pare-
cer sobre a matéria.
Discussão, no lo turno, do Projeto de Lei nQ 1.473/93, do

Governador do Estado, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal
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da Autarquia Imprensa Oficial do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto, com as Emendas ns 1 e 2,
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto, com as Emendas ngs 1 e 2. da
Comissão de Justiça, e com as Emendas do ng 3 ao 10, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com as Emendas ngs 1 e 2. da Comissão
de Justiça, do ng 3 ao 10. da Comissão de Administração
Pública, e ng 11, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos-
- Vêm á Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei flQ 1.473193
EMENDA NO 12

Dê-se ao art. 4g e a seus lQ e 4g a seguinte redação:
Art 4g - O quadro especifico de provimento efetivo ê

integrado de classes, segundo o segmento, indicadas com o
número de cargos e os niveis correspondentes, conforme os
Anexos 1. II e III desta lei.

lo - O quadro de que trata este artigo é composto de
classe de cargos de carreira de Serviços Gráficos, de
Administração Geral e de Jornalismo.

4g - A carreira de Jornalismo, identificada pelo código
APJ, constante no Anexo III, compreende as classes cujos
cargos são inerentes às atividades de Jornalismo.'.
Sala das Reuniões, 30 de julho de 1993.
José Renato
Justificação: Não se admite a existência da Imprensa

Oficial do Estado sem a presença, em seus quadros da classe
de jornalista. A transformação do órgão autônomo Imprensa
Oficial em autarquia não justifica a supressão de seus
quadros da referida categoria, mesmo porque as atribuições
da instituição permanecem as mesmas.
Por outro lado, o art. 13 da Lei ng 11.050, de 19/1/93,
assegura o direito de os servidores do antigo órgão
permanecerem no novo órgão.

EMENDA Nq 13
Suprima-se o parágrafo único do art. 25.
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1993-
José Renato
Justificação: O parágrafo que se pretende suprimir
contraria o que dispõe o art. 13 da Lei ng 11.050, de
19/1/93, o art. 35 da Constituição Estadual e o inciso XXXVI
do art. Sg da Constituição Federal, razão pela qual
apresentamos esta emenda.

EMENDA No 14
Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:
'Art. 27 - ....em percentual definido pelo ato que

concedeu a gratificação.'.
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1993.
José Renato
Justificação: Não há necessidade de se definir o percentual

em regulamento, pois ele encontra-se definido no ato que
concede a gratificação.
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EMENDA NQ 15
Dê-se ao f 4g do art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - ....................
§ 4g - Para efeito do posicionamento do ocupante de cargo

efetivo nos graus da tabela de vencimentos, será atribuído 1
(um) grau para cada 2 (dois) anos completos de serviço
público estadual.!!.
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1993.
Alvaro Antônio
Justificação: A manter-se 1 um (grau) para cada 4 anos
completos, jamais o servidor se posicionará no final de
carreira, já que o grau máximo só seria alcançado após 40
anos de serviço, e a aposentadoria prevista pela lei é de 35
anos para o homem e de 30 para a mulher.

EMENDA No 16
Dê-se ao 2g do arU 11 a seguinte redação:
"Art. 11 - ...............................................
2 - A promoção ocorrerá satisfeitos os requisitos

previstos no parágrafo anterior, após avaliação sistemática
de desempenho ou por meio de provas, conforme dispõe a Lei
ng 10.961. de 14/12/92.".
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1993
Alvaro Antõnio
Justificação: A Lei ng 10.961. de 14/12/92, estabelece os
requisitos para promoção de carreira de servidor público
estadual

EMENDA NQ 17
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Ao funcionário do antigo departamento autónomo

da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, ocupante de
cargo efetivo ou em comissão, que tenha percebido a
Gratificação de Estimulo á Produção rndividual, prevista no
Decreto ng 18.057, de 16 de agosto de 1976, por período
igual ou superior a 10 (dez) anos, fica assegurado o direito
de continuar a percebê-la como vantagem pessoal.

lg - Para a integralização do período aquisitivo previsto
neste artigo, computar-se-á o tempo de percepção da
gratificação de serviço extraordinário, de que trata o
Decreto ng 10.056, de 27 de setembro de 1966.

- O valor da gratificação será calculado pela nédia
aritmética de 4 (quatro) anos das horas trabalhadas em
período contínuo ou não.

- A gratificação que tiver sido recebida por período
inferior a 10 (dez) anos terá o seu valor calculado
proporcionalmente ao número de dias recebidos, desprezado
qualquer tempo inferior a 1.460 (um mil quatrocentos e
sessenta) dias.".
Sala das Reuniões. 30 de junho de 1993
Alvaro António
Justificação: A Imprensa Oficial é uma indústria onde se

trabalha 24 horas por dia, devido à tipicidade do serviço.
Todos os impressos das diversas Secretarias de Estado são
confeccionados nesse órgão. Uma outra atividade da Imprensa
Oficial, aliás, uma das mais importantes, é a edição e



425

publicação do órgão oficial "Minas Gerais", que devido a sua
natureza exige um trabalho diuturno, que rompe madrugadas.
Várias outras publicações são editadas na Imprensa Oficial,

a saber: livros de autores diversos, manuais, e algumas são
até de caráter sigiloso, como as provas de concursos
públicos.
Por tudo isso, faz-se necessária a convocação de
funcionários para jornada especial de trabalho em horas
excedentes, sem o que a Imprensa Oficial não teria condições
de desempenhar bem as funções para as quais foi criada.
E de formação de nosso Direito e principio de justiça
social não se permitirem reduções de vantagens salariais
depois de percebidas regularmente durante determinado
período de tempo. A legislação trabalhista garante a
continuidade da percepção da vantagem depois de dois anos de
seu recebimento. O mesmo ocorre na legislação estatutária do
Estado para os servidores de cargo em comissão e os de
função gratificada que, após 10 (dez) anos de exercício,
adquirem o direito de continuar percebendo a mesma vantagem
Assim, pelo principio de isonomia e de justiça social é que

deve ser assegurado também ao servidor que perceba ou tenha
percebido a gratificação de produtividade ou de serviço
extraordinário por período igual ou superior a dez anos o
direito de continuar a percebê-la.

EMENDA NQ 18
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... ~ Aplica-se o disposto no "caput" do art. 19 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal ao atual servidor do Quadro da
Defensoria Pública, advogado, que, na data da promulgação da
Constituição do Estado, não ocupando cargo efetivo,
exercesse há mais de 5 (cinco) anos função em área jurídica
na administração pública, cujo tempo seja compatível para
efeito de aposentadoria no serviço público estadual
assegurando-se-lhe a aplicação do disposto no "caput' do
art. 22 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado de Minas Gerais.".
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1993.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: A presente emenda procura resguardar a
situação de servidores que, tendo exercido funções de
reconhecida relevância para a administração pública, não
encontram amparo na legislação existente para a proteção de
direitos q ue constitucionalmente lhe são assegurados.
A proposta atende ás exigências do processo legislativo,
não acarreta aumento de despesas e contribui para o
aprimoramento do sistema legal no Estado, razão pela qual
contamos com o apoio dos Deputados para a sua aprovação.

EMENDA No 19
Anexo III

(a que se refere o art. 4Q da Lei ng de de 1993)
Quadro Especifico de Cargos de Provimento Efetivo

Carreira de Jornalista - APJ
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CódigoDenominação da Nível deNúmero deNivel de
Classe Instrução Cargos Vencimento

ANSO1 Analista em Comunicação Superior 76 X a XII
1 a III
Função
Editor

Redator
Noticiarista

Técnico de Comunicação Social
Repórter Fotográfico

Sala das Reuniões, 30 de junho de 1993.
José Renato
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão foram apresentadas emendas ao projeto, de autoria
dos Deputados José Renato, Álvaro Antônio e Geraldo da Costa
Pereira, as quais receberam os ngs do 12 ao 19. Em face do
que dispõe o 2g do art. 195 do Regimento Interno, a
Presidência vai devolver o projeto, com as emendas, à
Comissão de Administração Pública, para que esta emita
parecer sobre a matéria.

ENCERRAMENTO
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.

ATA DA 220 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM lQ DE JULHO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMARIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, no 2g turno, do Projeto de Resolução
ng 1.482/93; aprovação na forma do vencido no lg turno -
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.419/93;
aprovação com as Emendas ngs 1 e 2 - Discussão do Parecer de
Redação Final do Projeto de Resolução no 1.482/93: aprovação
- ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajlton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cõssimo Freitas - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
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Haueisen - Miguel Barbosa - Milton Salies - Paulo Pettersen
- Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - 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. 2Q-Secretário, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

Ig PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos ternos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 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 nps 1.398/93 e
1.186/92, uma vez que eles não se encontram em condições de
ser apreciados.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 2o turno, do Projeto de
Resolução ng 1.482/93, da Mesa da Assembléia, que dispõe
sobre a política remuneratÕria do pessoal da Secretaria da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Mesa da Assembléia 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, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. Aprovado. Fica, portanto,
aprovado no 2c turno, o Projeta de Resolução nQ 1.482/93, na
forma do vencido no lg turno. A Comissão de Redação.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.419/93. do
Governador do Estado, que altera o percentural da bolsa de
estudos a aspirante em curso da Academia de Policia Civil de
Minas Gerais. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa Social
opina pela sua aprovação, com a Emenda ng 1, que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina
pela sua aprovação, com a Emenda nQ 1 da Comissão de Defesa
Social 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 Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação,
as Emendas ns 1 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. Aprovadas. Fica, portanto, aprovado o
Projeto de Lei no 1.419/93, com as Emendas ns 1 e 2. A
Comissão de Fiscalização Financeira.



428

Em discussão, o Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução flQ 1.482/93. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. - A
promulgação.

ENCERRAMENTO
Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de amanhã, dia 2, às 9 horas. Levanta-se a reunião-

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.473/93

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
epigrafe dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Autarquia
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
Publicada no "Diário do Legislativo!! do dia 19/6/93, foi a
proposição distribuida ás comissões supramencionadas para,
em reunião conjunta, receber pareceres e tramitar em regime
de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado
e do art. 220 e seguintes do Regimento Interno desta Casa.
Encarregado de relatar a preliminar de constitucionalidade
da matéria, passamos a fundamentar o parecer na forma
abaixo.

Fundamentação
Ao elencar as matérias sujeitas á aprovação deste Poder e á
posterior sanção do Chefe do Poder Executivo, o Constituinte
mineiro faz menção explicita á criação ou á extinção de
cargos públicos das entidades autárquicas. E o que
estabelece o art. 61, VIII, in verbis":
"Art. 61 - Cabe á 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: 0: transformação e extincão de car qo, emprego
e função públicos na administração direta, autárouica e
fundacional e fixação de remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias". (Grifos nossos.)
Ora, a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais tem
natureza juridica de autarquia, sendo uma entidade Cotada de
personalidade de direito público e integrante da
administração indireta do Poder Executivo. Por isso,
sujeita-se às determinações constantes no supracitado
preceito constitucional; e somente por meio de lei em
sentido formal e material o assunto em tela pode ser
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concretizado. Aliás, toda matéria relacionada com servidor
público da administração direta, autárquica e fundacional,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civil
só pode ser disciplinada por intermédio de lei, não sendo
licita a regulação do assunto por meio de nenhum ato de
hierarquia inferior (art. 61, IX, da Constituição Estadual).
No que diz respeito às regras de iniciativa privativa
constantes na Carta política mineira, é oportuno salientar
que apenas o Governador do Estado tema prerrogativa de
apresentar a esta Casa projetos de lei relativos à criação
de cargos públicos do Poder Executivo. E o que prescreve o
art. 66, III, "b", do mencionado estatuto político.
Sob o ponto de vista formal, inexiste óbice à normal
tramitação do projeto em tela neste Poder, pois a proposição
atende às determinações básicas do ordenamento jurídico e
constitucional.
Todavia, ao analisar o conteúdo da matéria, constatamos que

o art. 13 do referido projeto contém disposição incompatível
com recente decisão do Supremo Tribunal Federal. O
dispositivo trata do acesso ou ascensão, (Grifos nossos.)
como sendo a passagem do servidor efetivo para cargo vago do
nível inicial do segmento de classe imediatamente superior
da carreira, mediante seleção competitiva, entre outros
requisitos. Ora, o órgão de cúpula do Poder Judiciário
brasileiro, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
ng 231/92, firmou a seguinte jurisprudência:
"Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso,

transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou
empregos públicos.
- O critério do mérito aferível por concurso público de
provas ou de provas e títulos e, no atual sistema
constitucional, ressalvados os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração, indispensável para
cargo ou emprego público ou em carreira. Para o isolado, em
qualquer hipótese; para o em carreira, para o ingresso nela,
que só se fará na classe inicial e pelo concurso público de
provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os
cargos subseqúentes que nela se escalonam até o final dela,
pois, para estes, a , investidura se fará pela forma de
provimento, que é a promoção'.
Estão, pois, banidas das formas de investidura admitidas
Pela Constituicão a ascensão e a transferência, que são
formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o
servidor público ingressou por concurso, e que não são, por
isso mesmo, insitas ao sistema de provimento em carreira, ao
contrário do que sucede com a promoção, sem a qual
obviamente não haverá carreira, mas, sim, uma sucessão
ascendente de cargos isolados.
- O inciso II do artigo 37 da Constituição Federal também

não permite o 'aproveitamento', uma vez que, nesse caso, há
igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso
exigido pelo mencionado dispositivo.
Ação direta de inconstitucionalidade que se julga
procedente para declarar inconstitucionais os arts. 77 e 80
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do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do
Estado do Rio de Janeiro". (Grifo nosso.)
Na decisão acima transcrita, pode-se verificar a
interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal aos
institutos da ascensão e do aproveitamento, no âmbito da
administração pública brasileira de qualquer dos Poderes do
Estado. Sendo assim, claro está que o acesso, também chamado
de ascensão, uma vez considerado inconstitucional pela
Suprema Corte, não pode ser adotado pelo legislador
infraconstitucional , sob pena de a futura lei ser objeto de
questionamento judicial.
A fim de se sanar o vício contido no art. 13 da proposição
original, apresentamos, na conclusão deste parecer, as
Emendas nos 1 e 2.
Uma vez corrigido o defeito de inconstitucionalidade acima
referido, não há que se falar de nenhum outro óbice de
natureza legal que possa inviabilizar a tramitação do
projeto nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela

constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei nQ 1.473/93, com as Emendas ns 1 e 2,
abaixo redigidas.

EMENDA Np 1
Suprima-se o art. 13.

EMENDA NQ 2
Suprima-se, no art. 14, o termo "acesso'.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Roberto Amaral, Relator -
Antõnio Fuzatto - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas -
Cléuber Carneiro.

Comissão de Administração Pública
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, 1, do Regimento

Interno)
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe dispõe sobre o Quadro de Pessoal da autarquia
Imprensa Oficial do Estado e dá outras providências.
Publicada em 19/6/93, foi a proposição, com tramitação em
regime de urgência, distribuída às Comissões de Constituição
e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para, em reunião conjunta, nos
termos regimentais, receber parecer.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, com as Emendas ngs 1 e 2. que apresentou. Durante a
discussão na Comissão de Administração Pública, foram
apresentadas propostas de emendas que foram acatadas e
incluídas no final deste parecer, na forma das Emendas ngs 9
e 10.

Fundamentação
O projeto de lei em exame faz parte do processo de
transformação da Imprensa Oficial, o qual teve inicio com a
vigência da Lei ng 1.050, de 19/1/93.
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Transformado o antigo órgão autônomo em autarquia, faz-se
necessária, agora, a adequação das regras relativas ao
quadro de pessoal, de modo que seja contemplada a nova
situação, no que se refere a cargos, carreiras e
remuneração.
Dessa forma, o projeto de lei em tela atende aos requisitos

do processo de modernização administrativa do Estado, o qual
se pauta pela descentralização das ações governamentais e
pela busca da eficácia no atendimento ás demandas sociais.
Apresentamos as Emendas do nQ 3 ao 8, que procuram
aprimorar o projeto em alguns de seus aspectos, sem que se
altere, no entanto, o seu conteúdo essencial.
As Emendas ns 3 e 4 apenas esclarecem a natureza da
parcela de remuneração prevista no art. 16 do projeto.
A Emenda ng 5, ao suprimir o requisito da escolaridade,

quando da opção, mantém a coerência entre o projeto em exame
e o disposto no art. 13 da Lei nQ 11.050, de 1993,
expressamente citado no artigo que se pretende emendar.
A Emenda nQ 6 apenas faz menção ao artigo citado, o qual,

por engano, na redação, foi omitido.
As Emendas flQ5 7 e 8 complementam o projeto; a última
delas, ao fazer menção á Lei nQ 11.114. de 16/6/93, deixa
claro que são aplicados à remuneração dos servidores os
índices de reajuste concedidos por aquele diploma legal.
Acatamos as propostas de emenda apresentadas pelos
Deputados Alvaro Antônio e Clêuber Carneiro e as incluímos,
na forma da Emenda nQ 9, abaixo transcrita.
Acatamos, ainda, a proposta de emenda da Deputada Maria
Elvira, encaminhada pelo Deputado Antônio Júlio, e a
incorporamos, na forma da Emenda ng 10.

Conclusão
Emface do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.473/93, com as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas do nQ 3
ao 10, q ue apresentamos a seguir.

EMENDA NQ 3
Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16 - O servidor da autarquia Imprensa Oficial poderá

perceber gratificação pelo exercido de cargo de provimento
em comissão, na forma do art. 18 desta lei.".

EMENDA NQ 4
Acrescente-se ao art. 17 o seguinte inciso 1H:
"Art. 17- ...............................................
III - remuneração por serviço extraordinário, nos termos do

art. lQ, XVI, da Constituição da República.".
EMENDA NQ 5

Suprima-se, no "caput" do art. 19, os seguintes termos:
o nível de escolaridade exigida ....

EMENDA NQ 6
Inclua-se, no 3Q do art. 19, após os termos ' ....nos
lg e 3g ...., os termos " ....do art. SQ ....

EMENDA NQ 7
Substitua-se, no Anexo V, o termo "vigência" pelo termo
"referência".
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EMENDA NQ &
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art ------ Aplicam-se aos valores constantes no Anexo V
desta lei os SQ e 6g do art. lg e o parágrafo único do
art. 4g da Lei ng 11.114, de 16 de junho de 1993..

EMENDA NQ 9
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 4g;
"Art. 4g - -- ..............................

- - - Ficam incluídas na classe Analista de
Administração, código ANS 01, as funções de engenheiro e
sociólogo, símbolos de X a XII.".

EMENDA Ng 10
O art. 26 passa a ter a seguinte redação;
"Art. 26 - Ao cônjuge, enquanto durar a viuvez, ou em sua
falta, aos filhos menores ou incapazes, de falecido
funcionário do antigo departamento autônomo Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais, que tenha contribuído para o
Fundo de Beneficência da Imprensa Oficial, criado pelo
Decreto ng 1.566, de 2 de janeiro de 1903, e não para o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG -, fica assegurado o direito de perceber
pensão, observados os mesmos critérios estabelecidos na
legislação deste para a fixação de seus valores.
Parágrafo único - A pensão de que trata este artigo é de
responsabilidade da autarquia Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais..
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Sebastião Costa, Relator -
José Renato - Roberto Amara] - Geraldo da Costa Pereira.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Nova Redação, nos termos do # lg do Art. 138 do Regimento

Interno)
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epígrafe dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Autarquia
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
Inicialmente, em reunião conjunta com as demais comissões a

que o projeto foi distribuído, a Comissão de Constituição e
Justiça emitiu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, com as Emendas
ngs 1 e 2, por ela propostas.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação da proposição, com as mencionadas emendas e com as
Emendas do ng 3 ao 10, de sua iniciativa.
Posteriormente, o projeto em apreço veio a esta comissão
para receber parecer. Durante a discussão, o Deputado
Cóssimo Freitas apresentou proposta de emenda, com a qual
concordamos. Assim, nos termos do dispositivo em epígrafe.
estamos apresentando nova redação do parecer.

Fundamentação
A proposição em exame, aperfeiçoada pelas referidas
emendas, não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, á sua aprovação. Ela versa sobre o Quadro de
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Pessoal da Imprensa Oficial, não consignando despesas na Lei
do Orçamento Anual
A medida está de acordo com a legislação vigente, merecendo

prosperar nesta Casa.
A mencionada proposta de emenda apresentada nesta comissão
visa a aperfeiçoar a proposição em tela. Desta forma,
acolhemo-la e transcrevemo-la na conclusão deste parecer, na
forma da Emenda ng 11.

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

Lei ng 1.473/93, no lg turno, com as Emendas ngs 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça; com as
Emendas do ng 3 ao 10, da Comissão de Administração
Pública, e com a Emenda ng 11, a seguir transcrita.

EMENDA NO 11
Nos Anexos 1 e II a que se refere o art. 4g, façam-se as

seguintes alterações;
a) no Anexo 1, exclua-se da classe de Agente Gráfico 1 e
II, nível do lg grau, a função de Desenhista. e faça-se a
sua inclusão na classe de Auxiliar Gráfico 1 a III, nível do
2g grau, realizando-se, para tanto, os ajustes necessários
na referência ao número de cargos de cada classe;
b) no Anexo II, excluam-se da classe de Oficial de Serviços

Gerais 1 e II, nível elementar de instrução, as funções de
Eletricista e Mecânico, e faça-se a sua inclusão na classe
de Motorista 1 e II, nível do lg grau, realizando-se, para
tanto, as adaptações necessárias na denominação desta
classe, bem como na referência ao número de cargos de cada
classe;
c) no Anexo II, substitua-se a denominação de classe

Auxiliar de Saúde 1 a III por Técnico de Enfermagem 1 a III,
alterando-se, da mesma forma, o nome da respectiva função.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, Relator -
Baldonedo Napoleão - José Renato - Sebastião Costa.

PARECER SOBRE AS EMENDAS DO No 12 AO 19 AO PROJETO DE LEI
Ng 1.473/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado,
dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Autarquia Imprensa
Oficial do Estado e dá outras providências.
Publicada em 18/6/93, foi a proposição, com tramitação em
regime de urgência, distribuída às Comissões de Constituição
e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, as quais, em reunião conjunta,
nos termos regimentais, concluíram pela aprovação do
projeto, com as Emendas do ng 1 ao ll
A seguir, foi a matéria a Plenário, onde recebeu as Emendas

do ng 12 ao 19, sobre as quais, nos termos do art. 195,
2g, c/c o art. 103, do Regimento Interno, emitimos este
parecer.

Fundamentação
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As emendas apresentadas resultam do legitimo exercício do
mandato parlamentar.
As matérias constantes nas proposições apresentam natureza

diversificada, razão pela qual as analisaremos em separado.
As propostas contidas nas Emendas ngs 12. 13 e 19, do
Deputado José Renato, fazem parte de um elenco de medidas
destinadas a manter os cargos de Técnico em Comunicação no
quadro da autarquia e não no Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado de Comunicação Social, corno consta no
parágrafo único do projeto de lei originalmente apresentado
para apreciação desta Casa.
A transformação por que passou o antigo departamento
autônomo por força da Lei ng 11.050, de 1993, reorientou a
atuação da entidade, que passou a prescindir da atuação dos
profissionais acima mencionados.
A Emenda ng 14, do Deputado José Renato, modifica o art. 27
do projeto de lei em tela, retirando a possibilidade de
definição, em regulamento, de percentual que menciona. A
proposição limita o poder discricionário da administração na
matéria, não sendo, por isso, recomendável sua aprovação no
momento. -
A Emenda ng 15 trata de matéria eminentemente
administrativa, e a alteração proposta não atende ás
necessidades internas da autarquia, que teria até mesmo
dificuldades na adequação de seu Quadro de Pessoal, caso a
referida emenda fosse aprovada.
A Emenda nQ 16, do Deputado Alvaro Antônio, dispõe que a
promoção deve ocorrer nos termos da Lei ng 10.961, de
14/12/92, e não nos termos do regulamento, conforme o texto
original do projeto. A emenda é inócua, posto que o
regulamento, embora atenda às peculiaridades da entidade,
não pode ignorar ou contrariar as normas legais. Na hipótese
de o decreto contrariar a lei, ou extrapolar de seu poder
regulamentar, vários são os remédios jurídicos postos à
disposição dos que se sintam prejudicados.
A Emenda nQ 17, do Deputado Alvaro Antônio, dispõe sobre
incorporação de vantagem pecuniária recebida em função do
exercício do cargo. Essa proposta acarreta aumento na
des pesa originalmente apresentada, contrariando o disposto
no art. 68, 1, da Constituição Estadual.
A Emenda nQ 18. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
atinge número limitado de servidores, sanando situação que
poderia, no futuro, gerar injustiça no tratamento àqueles
que por longos anos exerceram relevantes funções no Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela rejeição das Emendas do
ng 12 ao 17 e da Emenda ng 19, e pela aprovação da Emenda ng
18, apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei ng 1.473/93.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Dilzon Melo, Relator -

Geraldo da Costa Pereira - Alvaro Antônio (voto contrário) -
Gilmar Machado (voto contrário) - Ronaldo Vasconcel los.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.473/93
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epigrafe dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Autarquia
Imprensa Oficial do Estado e dá outras providências,
No lo turno, foi o projeto aprovado, com as Emendas do ng 1

ao 10 e ng 18.
Agora, nesta fase regimental, volta a matéria a esta

comissão, a fim de ser examinada para o 2g turno e para que
se elabore a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer,

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
exame, aperfeiçoada com as referidas emendas, não encontra
óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, a sua
aprovação.
A matéria dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Imprensa
Oficial do Estado e não consigna despesas na Lei do
Orçamento Anual.
A medida está de acordo com a legislação vigente,
merecendo, portanto, prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1-473/93, no 2o turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993
Célio de Oliveira, Presidente - Bonifácio Mourão, Relator -
José Renato - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.473/93'

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Autarquia Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais e dá outras providências -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - O Quadro de Pessoal da Autarquia Imprensa Oficial

do Estado de Minas Gerais, a que se refere o art. 11 da Lei
no 11.050, de 19 de janeiro de 1993, rege-se pelas
disposições desta lei.
Art. 2g - Para efeito do disposto nesta lei, considera-se:
- carreira o conjunto de segmentos de classes, com os

respectivos cargos, dentro da mesma identidade funcional,
dispostos hierarquicamente;
II - segmento de classe o conjunto de classes com

atribuições de mesma natureza;
III - classe o conjunto de cargos de igual denominação,

para cujo exercício se exija o mesmo nível de escolaridade;
IV - cargo a unidade de ocupação permanente e definida,

preenchida por servidor público, com direitos e deveres de
natureza estatutária estabelecidos em lei, e de provimento
efetivo ou em comissão.
§ lg - Consideram-se níveis de escolaridade, para efeito do

disposto no inciso ril deste artigo, o elementar, o de lg
grau, o de 2g grau, o superior e o de pós-graduação.

2o - Cada cargo, na respectiva classe, alinha-se com
outros de atividades assemelhadas, de modo que o de nível
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inicial seja seguido de outro de nível subseqüente, para
efeito de promoção.
Art. 3Q - O Quadro de Pessoal da Autarquia Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais é constituída de quadros
específicos de cargos de provimento efetivo e de provimento
em comissão.
Art. 4g - O Quadro Especifico de Provimento Efetivo é
integrado de classes, sendo fixados, de acordo com o
segmento, o número de cargos e os níveis de vencimento
correspondentes, conforme os Anexos 1 e II desta lei.

lg - Compõem o quadro de que trata este artigo as classes
de cargos das carreiras de Serviços Gráficos e de Serviços
da Administração Geral

- A carreira de Serviços Gráficos, identificada pelo
Código AIG, de que trata o Anexo 1, compreende as classes de
cargos a que são inerentes as atividades gráficas da
autarquia.

- A carreira de Serviços da Administração Geral,
identificada pelo Código APA, de que trata o Anexo II,
compreende as classes de cargos a que são inerentes as
atividades de apoio da Administração Geral da autarquia.

ag - Ficam incluídas na classe de Analista de
Administração, Código ANSO1, as funções de engenheiro e de
sociolõgo, símbolos X a XII.
Art. Sg - O ingresso no Quadro de Pessoal da Autarquia far-
se-á por provimento de cargo efetivo em classe inicial de
carreira, atendidos os requisitos de escolaridade e de
prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas
e títulos.
Art. 60 - O Quadro Especifico de Provimento em Comissão é
composto das classes constantes no Anexo III desta lei,
observada a distribuição em grupos, o número de cargos, a
forma de recrutamento e os níveis de vencimento nele
indicados.
ç lo - Os cargos de provimento em comissão do Grupo de
Chefia (CH) correspondem ás unidades administrativas da
estrutura complementar, e os que compõem o Grupo de
Assessoramento (AS) têm atribuições intermediárias nessa
área de atuação.

- O provimento dos cargos em comissão de que trata
este artigo será feito pelo Diretor-Geral, considerados os
conhecimentos específicos exigidos para o exercício de cada
cargo, ouvido o Conselho de Administração.
Art. 7 - As especificações de classes serão fixadas em

decreto do Poder Executivo.
ArU 8g - Os cargos de provimento em comissão
correspondentes á estrutura básica da autarquia Imprensa
Oficial do Estado são os constantes no Anexo XXXIII da Lei
nQ 10.623, de 16 de janeiro de 1992, alterado pelo art. 10
da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de 1993, e substituído
pelo Anexo IV desta lei, e se regem, no que couber, pelas
normas da mencionada Lei no 10623.
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Art. 9Q - O servidor perceberá, pelo efetivo exercício do
cargo, vencimento no valor correspondente ao nível a este
atribuido
Art. 10 - A Tabela de Vencimentos é estruturada em 12
(doze) níveis, e a cada classe de cargos correspondem níveis
de vencimento desdobrados em 10 (dez) graus e escalonados em
ordem crescente de valor, observados, entre os valores de
cada 2 (dois) níveis seqüenciais, os índices de variação
percentual de 1.1877457, entre os níveis de 1 a V; 1.689712,
entre os níveis de VI a VIII; 1.1501966, entre os níveis IX
e X; e 1.1314220, entre os níveis XI e XII, conforme o
constante no Anexo V desta lei.
Art. 11 - Promoção é a passagem do servidor efetivo para
cargo vago da classe imediatamente superior da carreira a
que pertencer ou para outro cargo de classe integrante do
mesmo segmento.
§ lg - Para candidatar-se á promoção, deve o servidor
preencher os seguintes requisitos:

- encontrar-se no efetivo exercício do cargo;
II - ter, no mínimo, 365 (trezentos e sessenta e cinco)

dias de efetivo exercício no cargo, sendo que, em cargo de
classe inicial, a contagem do prazo se fará após o estágio
probatório.

- A promoção ocorrerá, satisfeitos os requisitos
previstos no parágrafo anterior, após avaliação sistemática
de desempenho ou por meio de provas, conforme dispuser o
regulamento.
Art. 12 - Progressão é a passagem do servidor efetivo para

grau imediatamente subseqüente do mesmo cargo da carreira a
que pertencer.
§ lg - Os graus são identificados por letras, até o limite

de 10 (dez).
2g - A progressão se dará a cada 2 (dois) anos, desde que

o servidor não tenha sofrido punição disciplinar no período
e satisfaça os mesmos requisitos previstos no § lg do art.
11 desta lei.
Art. 13 - A promoção e a progressão de que tratam os arts.
11 e 12 desta lei reger-se-ão, ainda, no que couber, pelas
normas da Lei ng 10.961, de 14 de dezembro de 1992.
Art. 14 - E assegurada ao servidor da autarquia Imprensa
Oficial do Estado a percepção de:

- adicionais por tempo de serviço, nos termos da
Constituição do Estado;
II - adicional por trabalho noturno, de que trata o art.
12 da Lei ng 10.745, de 25 de maio de 1992;
III - adicional por trabalho executado em condições de
insalubridade, de periculosidade ou de penosidade, na forma
da legislação vigente.
Art. 15 - O servidor da autarquia Imprensa Oficial poderá
perceber gratificação pelo exercício de cargo de provimento
em comissão, na forma do art. 17 desta lei.
Art. 16 - O servidor da Autarquia, no desempenho das
atribuições próprias de seu cargo, poderá perceber:

- indenização a titulo de:
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a) ajuda de custo;
b) diárias de viagem;
c) bolsa de estudo para aperfeiçoamento profissional;
II - verba honorária mensal por participação em órgão de

deliberação coletiva, nos termos do art. 9Q da Lei I1Q
11.050, de 19 de janeiro de 1993.
III - remuneração por serviço extraordinário, nos termos do

art. 7g, XVI, da Constituição da República.
Art. 17 - O ocupante de cargo de provimento em comissão de

que trata o art. 6g desta lei poderá optar pela remuneração
do cargo efetivo ou da função pública, acrescida de 20%
(vinte por cento) do valor do nível do vencimento básico de
cargo em comissão.
Art. 18 - O servidor do extinto órgão autônomo Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais poderá ser integrado no
Quadro de Pessoal da Autarquia, desde que manifeste a opção
prevista no art. 13 da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de
1993, e o cargo ou função pública de que seja titular ou
detentor tenha cargo correlato nos Anexos 1 e II desta lei,
observada a especificação de classe e o número de vagas.

- A integração de que trata este artigo se dará nos
termos de regulamento a ser fixado no prazo de até 60
(sessenta) dias contados da data da vigência desta lei.

2g - O servidor de que trata o "caput" deste artigo terá
assegurado o valor da remuneração percebida na data do
ingresso no Quadro, e a diferença apurada em relação ao
cargo em que for integrado constituirá vantagem pessoal,
sobre ela incidindo os adicionais por tempo de serviço e os
percentuais de reajustamento geral de vencimentos concedidos
ao servidor civil do Poder Executivo.
# SQ - No caso de detentor de função pública, será

observado o cumprimento do disposto nos arts. 6g e 7Q da Lei
nQ 10.254, de 20 de julho de 1990, bem como, no que couber,
os critérios estabelecidos nos lQ e 3g do art. 5g da
Lei ng 10.363. de 27 de dezembro de 1990, com a alteração
promovida pelo art. 9g da Lei no 10.521, de 13 de novembro
de 1991, e nos arts. 74 da Lei ng 11.060, de 19 de janeiro
de 1993, e 23 da Lei ng 11.091. de 4 de maio de 1993,
relativamente ao Quadro de Pessoal de que trata esta lei.
§ 4Q - Para efeito de posicionamento do ocupante de cargo

efetivo nos graus da Tabela de Vencimento, será atribuído 1
(um) grau para cada 4 (quatro) anos completos de serviço
público estadual.
Art. 19 - Os servidores que não satisfizerem as condições
do artigo anterior para ingresso no Quadro de Pessoal
permanecerão na Autarquia nos respectivos cargos de origem,
pertencentes ao Quadro Permanente de q ue trata o Decreto n
16.409, de 10 de julho de 1974, e comporão Quadro
Suplementar de remanescentes.

1g - Integrarão também o Quadro Suplementar os detentores
de função pública que estiverem na situação prevista no
"caput° deste artigo.

- O servidor efetivo integrante do Quadro Suplementar
de que trata este artigo continuará regido pelas normas do
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Decreto ng 16.409, de 10 de julho de 1974, e o detentor de
função pública, pelo disposto na Lei flQ 10.254, de 20 de
julho de 1990.

30 - O cargo e a função pública do Quadro Suplementar
extinguem-se com a vacância, ficando assegurada ao seu
integrante, a qualquer tempo, a faculdade de manifestar
opção pela transferência para órgão da administração direta,
mediante prévia audiência da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, nos termos da legislação
vigente.
€ 40 - E vedada ao servidor do Quadro Suplementar a

percepção de vantagem ou Qualquer equiparação relativa ao
Quadro de Pessoal de Autarquia.
Art. 20 - O ocupante de cargo efetivo ou detentor de função
pública que não manifestar a opção a que se refere o art. 18
desta lei terá seu cargo ou função pública lotado na
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração,
até a nova lotação.
Art. 21 - Ficarão extintos, a partir da codificação a que
se refere o art. 12 da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de
1993, os cargos de provimento em comissão do Quadro
Permanente de que trata o Decreto ng 16.409, de 10 de julho
de 1974, anteriormente lotados no Quadro Setorial da
Imprensa Oficial ng XIX, de que trata o Decreto ng 16.686,
de 27 de outubro de 1974.
Parágrafo único - Os cargos a que se refere este artigo

serão identificados em decreto do Poder Executivo.
Art. 22 - O regime juridico dos servidores do Quadro de
Pessoal da Imprensa Oficial do Estado é o referido no
parágrafo único do art. lo da Lei no 10.254, de 20 de julho
de 1990.
Art. 23 - Compete ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial do
Estado, relativamente ao Quadro de Pessoal:

- prover os cargos efetivos e os em comissão de que trata
o art. 6Q desta lei, observados os requisitos exigidos;
II - estabelecer a lotação de cargos e funções;
III - promover e acompanhar a implantação do plano de

carreira no ãmbito da Autarquia;
IV - propor a abertura de processos seletivos de pessoal,

observado o disposto no art. 22 da Lei nQ 10.961, de 14 de
dezembro de 1992.
Art. 24 - Passa a ser de competência da Secretaria de
Estado da Comunicação Social coordenar, executar e avaliar
os trabalhos editoriais e complementares destinados aos
órgãos e às entidades da administração pública estadual e,
supletivamente, á iniciativa privada.
Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste

artigo, os cargos efetivos de Técnico em Comunicação Social,
Código NS12, que permaneceram lotados na Imprensa Oficial,
nos termos do art. 13 da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de
1993, passam a compor, a partir da vigência desta lei, o
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de
Comunicação Social, constante no Anexo XLIII do Decreto ng
17.287, de 23 de julho de 1975.
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Art. 25 - Ao cônjuge, enquanto durar a viuvez, ou, em sua
falta, aos filhos menores ou incapazes, de falecido
funcionário do antigo departamento autônomo Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais que tenha contribuído para o Fundo
de Beneficência da Imprensa Oficial, criado pelo Decreto ng
1.566, de 2 de janeiro de 1903, e não para o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG -, fica assegurado o direito de perceber pensão,
observados, para a fixação de seus valores, os critérios
estabelecidos na legislação deste órgão
Parágrafo único - A pensão de que trata este artigo é de
responsabilidade da autarquia Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais-
Art. 26 - Ao servidor do extinto órgão autônomo Imprensa

Oficial do Estado de Minas Gerais, ocupante de cargo efetivo
ou em comissão, que tenha percebido gratificação por
trabalho noturno ou por contato com substâncias tóxicas ou
corrosivas, previstas no Decreto ng 10.057, de 27 de
setembro de 1966, por período igual ou superior a 10 (dez)
anos, fica assegurado o direito da incorporação aos seus
proventos, como vantagem pessoal, da parcela adicional
recebida a esse titulo, em percentual a ser definido em
regulamento.
Parágrafo único - Para a integralização do período
aquisitivo previsto neste artigo, considerar-se-á:

- relativamente ao trabalho noturno, o período
compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as
5 (cinco) horas do dia seguinte, a partir da data do ato de
concessão da gratificação;
II - relativamente ao trabalho em contato com substâncias

tóxicas ou corrosivas, o tempo a partir da data do ato de
concessão de gratificação até o afastamento do servidor do
local de trabalho ou da função que deu origem a esta.
Art. 27 - A estrutura básica da Imprensa Oficial do Estado,
prevista no art. So da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de
1993, fica acrescida da seguinte unidade administrativa:
"Art. 5Q - . . .............................................
11.1 - Corregedoria Administrativa.".
ArU 28 - Aplica-se aos valores constantes no Anexo V desta
lei o disposto nos § 5g e 6Q do art. lQ e no parágrafo
único do art. 4g da Lei nQ 11.114, de 16 de junho de 1993.
Art. 29 - Aplica-se o disposto no "caput' do art. 19 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal ao atual servidor do Quadro da Defensoria Pública,
advogado, que, na data da promulgação da Constituição do
Estado, não ocupando cargo efetivo, estivesse exercendo, há
mais de 5 (cinco) anos, função em área jurídica na
administração pública, cujo tempo seja computável para
efeito de aposentadoria no serviço público estadual,
assegurando-se-lhe a aplicação do disposto no "caput" do
art. 22 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado de Minas Gerais-
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário e, em
especial, o inciso ri do art. 2g da Lei ng 11.050, de 19 de
janeiro de 1993-

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo!! de 20/7/93.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.473/93*

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.473/93, do Governador do Estado, que
dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Autarquia Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais 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 Ng 1.473/93
Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Autarquia Imprensa

Oficial do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Quadro de Pessoal da Autarquia Imprensa Oficial

do Estado de Minas Gerais, a que se refere o art. 11 da Lei
ng 11.050, de 19 de janeiro de 1993, rege-se pelas
disposições desta lei.
Art. 2g - Para efeito do disposto nesta lei, considera-se:
- carreira, o conjunto de segmentos de classes, com os

respectivos cargos, dentro da mesma identidade funcional,
dispostos hierarquicamente;
ri - segmento de classe, o conjunto de classes com

atribuições de mesma natureza;
iri - classe, o conjunto de cargos de igual denominação,

para cujo exercício se exija o mesmo nível de escolaridade;
IV - cargo, a unidade de ocupação permanente e definida,

preenchida por servidor público, com direitos e deveres de
natureza estatutária estabelecidos em lei e de provimento
efetivo ou em comissão.

lg - Consideram-se níveis de escolaridade, para efeito do
disposto no inciso rri deste artigo, o elementar, o do lg
grau, o do 2g grau, o superior e o de pôs-graduação.

- Cada cargo, na respectiva classe, alinha-se com
outros de atividades assemelhadas, de modo que o de nível
inicial seja seguido de outro de nível subseqüente, para
efeito de promoção-
Art. 3 - O Quadro de Pessoal da Autarquia Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais é constituído de quadros
específicos de cargos de provimento efetivo e de provimento
em comissão.
Art. 4g - O Quadro Especifico de Provimento Efetivo é
integrado de classes, sendo fixados, de acordo com o
segmento, o número de cargos e os níveis de vencimento
correspondentes, conforme os Anexos 1 e ir desta lei.

lg - Compõem o quadro de que trata este artigo as classes
de cargos das carreiras de Serviços Gráficos e de Serviços
da Administração Geral
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2g - A carreira de Serviços Gráficos, identificada pelo
código AIO, de que trata o Anexo 1, compreende as classes de
cargos a que são inerentes as atividades gráficas da
autarquia.
f 3g - A carreira de Serviços da Administração Geral,
identificada pelo código APA, de que trata o Anexo II,
compreende as classes de cargos a que são inerentes as
atividades de apoio á administração geral da Autarquia.

4g - Ficam incluídas na classe de Analista de
Administração, código ANSO1, as funções de engenheiro e de
sociólogo, símbolos de X a XII.
Art. 5g - O ingresso no Quadro de Pessoal da Autarquia far-
se-á por provimento de cargo efetivo em classe inicial de
carreira, atendidos os requisitos de escolaridade e de
prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas
e títulos.
Art. 6g - O Quadro Especifico de Provimento em Comissão é
composto das classes constantes no Anexo III desta lei,
observada a distribuição em grupos, o número de cargos, a
forma de recrutamento e os níveis de vencimento nele
indicados.

lg - Os cargos de provimento em comissão do Grupo de
Chefia (CM) correspondem ás unidades administrativas da
estrutura complementar, e os que compõem o Grupo de
Assessoramento (AS) têm atribuições intermediárias nesta
área de atuação.f 2Q - O provimento dos cargos em comissão de que trata
este artigo será feito pelo Diretor-Geral, considerados os
conhecimentos específicos exigidos para o exercício de cada
cargo, ouvido o Conselho de Administração.
Art. 7g - As especificações de classes serão fixadas em
decreto do Poder Executivo.
Art. 8Q - Os cargos de provimento em comissão
correspondentes à estrutura básica da autarquia Imprensa
Oficial do Estado são os constantes no Anexo xxxirr da Lei
no 10.623. de 16 de janeiro de 1992, alterado pelo art. 10
da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de 1993, e substituído
pelo Anexo IV desta lei, e se regem, no que couber, pelas
normas da mencionada Lei ng 10.623.
Art. 9g - O servidor perceberá, pelo efetivo exercido do
cargo, vencimento no valor correspondente ao nível a este
atribuído.
ArU 10 - A Tabela de Vencimentos é estruturada em 12
(doze) níveis, e a cada classe de cargos correspondem níveis
de vencimento desdobrados em 10 (dez) graus e escalonados em
ordem crescente de valor, observados, entre os valores de
cada 2 (dois) níveis seqüenciais, os índices de variação
percentual de 1.1877457. entre os níveis de 1 a V;
1,1689712, entre os níveis de VI a VIII; 1,1501966, entre
os níveis IX e X; e 1,1314220, entre os níveis XI e XII,
conforme o constante no Anexo V desta lei.
Art. 11 - Promoção é a passagem do servidor efetivo para
cargo vago da classe imediatamente superior da carreira a
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que pertencer ou para outro cargo de classe integrante de
mesmo segmento.

l Q - Para candidatar-se à promoção, deve o servidor
preencher os seguintes requisitos:

- encontrar-se no efetivo exercido do cargo;
Ir - ter, no mínimo, 366 (trezentos e sessenta e cinco)

dias de efetivo exercício no cargo, sendo que, em cargo de
classe inicial, a contagem do prazo se fará após o estágio
probatório.
6 2g - A promoção ocorrerá, satisfeitos os requisitos

previstos no parágrafo anterior, a pós avaliação sistemática
de desempenho ou por meio de provas, conforme dispuser o
regulamento.
Art. 12 - Progressão é a passagem do servidor efetivo para

o grau imediatamente subseqüente do mesmo cargo da carreira
a que pertencer.
§ l - Os graus são identificados por letras, até o limite

de 10 (dez).
§ 2o - A progressão se dará a cada 2 (dois) anos, desde que

o servidor não tenha sofrido punição disciplinar no penado
e satisfaça os mesmos requisitos previstos no § lg do art.
11 desta lei.
Art. 13 - A promoção e a progressão de que tratam os arts.
11 e 12 desta lei reger-se-ão, ainda, no que couber, pelas
normas da Leing 10.961, de 14 de dezembro de 1992.
Art. 14 - E assegurada ao servidor da autarquia Imprensa

Oficial do Estado a percepção de:
- adicionais por tempo de serviço, nos termos da

Constituição do Estado;
II - adicional por trabalho noturno, de que trata o art.
12 da Lei ng 10.745, de 25 de maio de 1992;
III - adicional por trabalho executado em condições de
insalubridade, de periculosidade ou de penosidade, na forma
da legislação vigente-
Art. 15 - O servidor da autarquia Imprensa Oficial poderá
perceber gratificação pelo exercício de cargo de provimento
em comissão, na forma do art. 17 desta lei.
Art. 16 - O servidor da Autarquia, no desempenho das
atribuições próprias de seu cargo, poderá perceber:

- indenização a título de:
a) ajuda de custo;
b) diárias de viagem;
c) bolsa de estudo para aperfeiçoamento profissional;
II - verba honorária mensal por participação em órgão de
deliberação coletiva, nos termos do art. 90 da Lei no
11.050, de 19 de janeiro de 1993.
III - remuneração por serviço extraordinário, nos termos do

art. 7g, XVI, da Constituição da República.
Art. 17 - O ocupante de cargo de provimento em comissão de

que trata o art. 60 desta lei poderá optar pela remuneração
do cargo efetivo ou da função pública, acrescida de 20%
(vinte por cento) do valor do nível do vencimento básico do
cargo em comissão.
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Art. 18 - O servidor do extinto órgão autônomo Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais poderá ser integrado no
Quadro de Pessoal da Autarquia, desde Que manifeste a opção
prevista no art. 13 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de
1993, e o cargo ou função pública de que seja titular ou
detentor tenha cargo correlato nos Anexos 1 e II desta lei,
observada a especificação de classe e o número de vagas.

1 Q - A integração de que trata este artigo se dará nos
termos de regulamento a ser fixado no prazo de até 60
(sessenta) dias contados da data da vigência desta lei.
§ 2Q - O servidor de que trata o "caput" deste artigo terá
assegurado o valor da remuneração percebida na data do
ingresso no Quadro, e a diferença apurada em relação ao
cargo em que for integrado constituirá vantagem pessoal,
sobre ela incidindo os adicionais por tempo de serviço e os
percentuais de reajustamento geral de vencimentos concedidos
ao servidor civil do Poder Executivo.
f 3Q - No caso de detentor de função pública, será

observado o cumprimento do disposto nos arts. 6Q e 7Q da Lei
nQ 10.254, de 20 de julho de 1990, bem como, no que couber,
os critérios estabelecidos nos 1Q e 3Q do art. Sg da
Lei no 10.363, de 27 de dezembro de 1990, com a alteração
promovida pelo art. 9Q da Lei ng 10.521, de 13 de novembro
de 1991; no art. 74 da Lei nQ 11.050. de 19 de janeiro de
1993, e no art. 23 da Lei nQ 11.091, de 4 de maio de 1993,
relativamente ao Quadro de Pessoal de que trata esta lei.

4g - Para efeito de posicionamento do ocupante de cargo
efetivo nos graus da Tabela de Vencimentos, será atribuído 1
(um) grau para cada 4 (quatro) anos completos de serviço
público estadual.
Art. 19 - Os servidores que não satisfizerem as condições
do artigo anterior para ingresso no Quadro de Pessoal
permanecerão na Autarquia nos respectivos cargos de origem,
pertencentes ao Quadro Permanente, de que trata o Decreto n
16.409, de 10 de julho de 1974, e comporão Quadro
Suplementar de remanescentes.

- Integrarão também o Quadro Suplementar os detentores
de função pública que estiverem na situação prevista no
"caput" deste artigo.

- O servidor efetivo integrante do Quadro Suplementar
de que trata este artigo continuará regido pelas normas do
Decreto nQ 16.409. de 10 de julho de 1974, e o detentor de
função pública, pelo disposto na Lei nQ 10.254, de 20 de
julho de 1990.

30 - O cargo e a função pública do Quadro Suplementar
extinguem-se com a vacãncia, ficando assegurada ao seu
integrante, a qualquer tempo, a faculdade de manifestar
opção pela transferência para órgão da administração direta,
mediante prévia audiência da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, nos termos da legislação
vigente.

4 - E vedada ao servidor do Quadro Suplementar a
percepção de vantagem ou qualquer equiparação relativa ao
Quadro de Pessoal da Autarquia.
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Art 20 - O ocupante de cargo efetivo e o detentor de
função pública que não manifestarem a opção a que se refere
o art. 18 desta lei terão seu cargo ou função pública lotado
na Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração,
até a nova lotação.
Art. 21 - Ficarão extintos, a partir da codificação a que
se refere o art. 12 da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de
1993, os cargos de provimento em comissão do Quadro
Permanente, de que trata o Decreto nQ 16.409. de 10 de julho
de 1974, anteriormente lotados no Quadro Setorial da
Imprensa Oficial, nQ XIX, de que trata o Decreto ng 16.686.
de 27 de outubro de 1974.
Parágrafo único - Os cargos a que se refere este artigo

serão identificados em decreto do Poder Executivo.
Art. 22 - O regime jurídico dos servidores do Quadro de
Pessoal da Imprensa Oficial do Estado é o referido no
parágrafo único do art. 1Q da Lei nQ 10.254, de 20 de julho
de 1990.
Art. 23 - Compete ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial do
Estado, relativamente ao Quadro de Pessoal:

- prover os cargos efetivos e os em comissão de que trata
o aru 6cj desta lei, observados os requisitos exigidos;
II - estabelecer a lotação de cargos e funções;
III - promover e acompanhar a implantação do plano de

carreira no ámbito da Autarquia;
IV - propor a abertura de processos seletivos de pessoal,

observado o disposto no art. 22 da Lei nQ 10961, de 14 de
dezembro de 1992.
ArU 24 - Passa a ser de competência da Secretaria de
Estado da Comunicação Social coordenar, executar e avaliar
os trabalhos editoriais e complementares destinados aos
órgãos e às entidades da administração pública estadual e,
supletivamente, á iniciativa privada.
Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste

artigo, os cargos efetivos de Técnico em Comunicação Social,
código N512, que permaneceram lotados na Imprensa Oficial,
nos termos do art. 13 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de
1993, passam a compor, a partir da vigência desta lei, o
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de
Comunicação Social, constante no Anexo XLIII do Decreto ng
17.287, de 23 de julho de 1975.
Art. 25 - Ao cônjuge, enquanto durar a viuvez, ou, em sua
falta, aos filhos menores ou incapazes de funcionário
falecido do antigo departamento autónomo Imprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais que tenha contribuido para o Fundo de
Beneficência da Imprensa Oficial, criado pelo Decreto n
1.566, de 2 de janeiro de 1903, e não, para o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG -, fica assegurado o direito de perceber pensão,
observados, para a fixação de seus valores, os critérios
estabelecidos na legislação deste órgão.
Parágrafo único - A pensão de que trata este artigo é de
responsabilidade da autarquia Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais.
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Art. 26 - Ao servidor do extinto órgão autônomo Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais, ocupante de cargo efetivo
ou em comissão, que tenha percebido gratificação por
trabalho noturno ou por contato com substâncias tóxicas ou
corrosivas, prevista no Decreto nQ 10.057, de 27 de setembro
de 1966, por período igual ou superior a 10 (dez) anos, fica
assegurado o direito da incorporação aos seus proventos,
como vantagem pessoal, da parcela adicional recebida a esse
titulo, em percentual a ser definido em regulamento.
Parágrafo único - Para a integralização do período
aquisitivo previsto neste artigo, considerar-se-á:
1 - relativamente ao trabalho noturno, o período

compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as
5 (cinco) horas do dia seguinte, a partir da data do ato de
concessão da gratificação;
II - relativamente ao trabalho em contato com substâncias

tóxicas ou corrosivas, o tempo a partir da data do ato de
concessão da gratificação até o afastamento do servidor do
local de trabalho ou função que deu origem a esta.
Art. 27 - A estrutura básica da Imprensa Oficial do Estado,
prevista no art. Sg da Lei ng 11.050. de 19 de janeiro de
1993, fica acrescida da seguinte unidade administrativa:
"Art. 5 -
I1-1 - Corregedoria Administrativa.".
Art. 28 - Aplica-se aos valores constantes no Anexo V desta
lei o disposto nos SQ e SQ do art. lg e no parágrafo
único do art. 4g da Lei nQ 11.114, de 16 de junho de 1993.
Art. 29 - Aplica-se o disposto no "caput" do art. 19 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal ao atual servidor do Quadro da Defensoria Pública,
advogado, que, na data da promulgação da Constituição do
Estado, não ocupando cargo efetivo, exercia há mais de 5
(cinco) anos função em área jurídica na administração
pública, cujo tempo seja computável para efeito de
aposentadoria no serviço público estadual, assegurando-se-
lhe a aplicação do disposto no "caput" do art. 22 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado de Minas Gerais.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário, em

especial, o inciso II do art. 2Q da Lei nQ 11.050. de 19 de
janeiro de 1993.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Dílzon Melo, Presidente - Mauri Torres. Relator - Wanderley

Ávila.
- Os anexos a que se refere o Parecer de Redação Final

do Projeto de Lei nQ 1.473/93 são os constantes no parecer
para o 2Q turno do mesmo projeto, publicado nesta edição.)
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Belo Horizonte, quarta-feira, 21 de julho de 1993

ATAS

ATA DA 2219 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE JULHO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento do Deputado Agostinho Patrus (inversão da
pauta); discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovação -
Requerimento do Deputado Anderson Adauto; discurso do
Deputado Gilmar Machado; questão de ordem; conclusão do
discurso do Deputado Gilmar Machado; discurso do Deputado
Antônio Carlos Pereira; rejeição; verificação de votação;
retificação; aprovação - Requerimentos dos Deputados
Anderson Adauto e Maria Elvira (3); aprovação - Questão de
ordem - Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei ng
1.003/92; discurso do Deputado Gilmar Machado; encerramento
da discussão; discurso do Deputado Ronaldo Vasconcellos;
aprovação, na forma do vencido no lg turno - Discussão, no
2o turno, da Proposta de Emenda à Constituição ng 35/93;
questão de ordem; verificação de quorum; inexistência de
número regimental para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelrno Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão - Bonifácio
Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cássimo
Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa
Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende
- Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé
- Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Mílton Salles
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Wanderley Ávila - Wellington de Castro -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior. 4 PARTE
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Ata
- O Deputado José Maria Pinto, 2Q-Secretário "ad hoc",

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Zg PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Agostinho Patrus,
solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que a
Proposta de Emenda à Constituição ng 35/93 seja apreciada em
último lugar.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o ilustre
Deputado Gilmar Machado, que dispõe de 5 minutos-
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
solicitei encaminhamento de votação porque não havia
recebido a pauta. Agora, já temos condições de discutir a
matéria.
Nosso entendimento é o de que é possivel fazer essa
inversão. Quero dizer que concordamos, porque a discussão da
emenda à Constituição exige "quorum" qualificado. Tivemos
alguns problemas, e vários parlamentares não puderam
comparecer no Plenário, visto que faltou energia elétrica na
Casa e sem energia elétrica fica dificil. Não há
possibilidade de se realizar reunião, visto que é necessária
a gravação e outros procedimentos mais.
Votaremos favoravelmente ao requerimento. Fizemos a
solicitação, porque não tivemos tempo necessário para
conhecimento da pauta. Conhecendo-a fica mais fácil e
teremos condições de nos posicionar diante dela.
Eram essas as nossas considerações.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (-Pausa.)
Aprovado.
Requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que, nos
termos regimentais, solicita que o Projeto de Lei ng
1.509/93 seja apreciado em reunião conjunta das Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em votação, O
requerimento.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicitaria que
nos informasse qual é o projeto que está em discussão para
que tenhamos condições de proceder à sua análise.
O Sr. Presidente - E o Projeto no 1.509/93, já publicado no
diário oficial do Estado.
O Deputado Gilmar Machado - Se fosse possivel. gostaria que

a Mesa informasse o teor do projeto.
O Sr. Presidente - A Presidência vai solicitar à assessoria

que providencie a ementa do projeto.
A Presidência informa ao ilustre orador que o projeto fixa
os critérios populacionais para criação, fusão e
desmembramento dos serviços notariais e de registro.
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Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é una questão de ordem que formulo á Mesa, com o seguinte
teor: no processo de sessões normais, os requerimentos têm
que entrar nas sessões ordinárias da Casa. Votação de
requerimento em regime de urgência, no nosso entendimento,
deveria ser colocada no momento propicio, no momento
correto. Nossa exposição, nosso entendimento é que os
requerimentos deveriam vir na ordem correta. Tentei entrar
com requerimentos em outras sessões, e não me foi permitido
que esses requerimentos fossem analisados, porque era
necessário que houvesse momento propicio.
Minha primeira questão de ordem é se isso é possível- Se
for, vamos apresentar alguns requerimentos.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, respondendo á questão
de ordem do ilustre Deputado Gilmar Machado, tem a informar
que os requerimentos deram entrada ontem, na sessão
ordinária, e que a convocação da sessão extraordinária
prevê a votação dos requerimentos.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o requerimento que estamos analisando diz respeito ao
projeto que foi publicado sábado.
Não é possível que, no encerramento de nossa sessão
legislativa, cheguem á Casa projetos dessa magnitude, para
que analisemos hoje e votemos amanhã. Considero isso um
desrespeito para com os parlamentares. Particularmente,
entendo que devemos ter mais seriedade para analisar e
discutir projetos dessa natureza.
O meu posicionamento é contrário a esse requerimento e

entendo que o projeto precisa de uma análise mais profunda.
Já temos dois projetos em andamento. Estamos discutindo a
LDO e votaremos em dois dias um projeto que reestrutura
todo o sistema de concessão de trabalhos em cartórios no
Estado de Minas Gerais. Esta Casa não pode trabalhar dessa
forma.
Nesse sentido, estamos encaminhando contrariamente á

votação desse requerimento. Vamos discuti-]o e expor, para o
conjunto da sociedade, a forma como está sendo feito o
encaminhamento do processo na Casa. Não é possível que
sejamos submetidos á apresentação de tal projeto, além de
termos de votá-lo atropeladamente, sem uma análise mais
profunda, sem o conhecimento de todos os itens e informações
necessários a sua aprovação. Não podemos, no final da sessão
legislativa, trabalhar de maneira atropelada. Já havíamos
discutido isso, na semana passada, quando comentamos que não
êpossivel trabalhar nesse sentido e sob esse esquema.
E por isso que estamos aqui posicionando-nos
contrariamente. Queremos analisar porque não sabemos como
votar o projeto, já que não o conhecemos corretamente. O
projeto só foi publicado no sábado e está aqui hoje. Já
vamos votar e, amanhã, vamos aprovar o projeto. Não é
possível. Situação igual aconteceu com algumas emendas que
chegaram aqui. Não dá mais para fazer isso. Temos um limite.
Não é possível trabalharmos assim. Chegamos ao limite. Por
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isso, o nosso voto é contrário â aprovação desse
requerimento de regime de urgência, pois entendemos que esta
Casa deve ter o tempo necessário para analisar os projetos
que precisamos votar. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o
Deputado Antônio Carlos Pereira, que dispõe de cinco
minutos.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, está tudo muito
claro e o Deputado Gilmar Machado foi explícito a esse
respeito. Esse projeto chegou à Assembléia na semana
passada. Os cartórios existem há anos, há décadas. A
pergunta é mais ou menos a seguinte: por que a urgência de
votar um projeto com esse conteúdo sem que a Assembléia o
tenha discutido? Mais uma vez, isso acontece ao apagar das
luzes de um período legislativo. Não estamos entrando no
mérito da questão, queremos e estamos reivindicando as
condições para entrar nesse mérito. Queremos condições para
que o projeto seja discutido, para que o projeto seja
analisado e para que a Assembléia e a sociedade saibam o
porquê da sua aprovação ou rejeição. Fazer isso, em regime
de urgência, é, de antemão, lançar suspeitas sobre o próprio
conteúdo do projeto. Se o projeto é tranqüilo, se vem em
beneficio da sociedade, se aprimora o serviço do cartório,
se democratiza e facilita, em última instância, não há razão
para a pressa. Se o projeto, de fato, no seu conteúdo, no
seu mérito, assegura que vamos ter uma perspectiva onde o
acesso das pessoas a essas instituições seja facilitado,
perfeito, ótimo. Agora, o que é inaceitável é que, a partir
de mecanismos menores, tenhamos a votação nestas condições.
Pedimos aos Deputados que não apóiem a tramitação em regime
de urgência desse projeto.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado.
O Sr. Deputado Antônio Fuzatto - Peço verificação.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência pede aos

Srs. Deputados que ocupem os seus lugares.
Os Deputados que votaram a favor queiram levantar-se. (-
Pausa.) Podem assentar-se. Os Deputados que votaram contra o
requerimento queiram levantar-se. (- Pausa.) Votaram a favor
do requerimento 26 Deputados. Votaram contra 13 Deputados.
Aprovado o requerimento.
Sobre a mesa, requerimento do Deputado Anderson Adauto,
solicitando regime de urgência para a tramitação do Projeto
de Lei nQ 1.509/93. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos de
regime de urgência para tramitação dos Projetos de Lei ngs
1.279 e 1.326/93 e 659/91, da Deputada Maria Elvira.
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, pela ordem.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o ilustre
Deputado Gilmar Machado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria de
saber se, quando um parlamentar quer fazer o encaminhamento
da votação, ele tem, necessariamente, que estar frente ao
microfone. Se assim for, vamos ter que ficar em cima do
microfone para fazer os encaminhamentos.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre

Deputado que o pedido de encaminhamento teria que ser feito
antes da votação.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, quando um
parlamentar solicita uma questão de ordem, ele deve ter um
tempo para falar. O Presidente está irritado e perdendo a
compostura no encaminhamento normal dos trabalhos.
Gostaria que o Presidente respeitasse os parlamentares que
pedem a palavra para fazer encaminhamento. O Sr. Presidente
deveria garantir-nos esse direito para que pudéssemos
trabalhar melhor. Vamos votar, mas não está certo que o
Presidente imponha a sua vontade, sem respeitar os pedidos
de encaminhamento.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Gilmar Machado.
Discussão, no 2g 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 e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto, na forma do vencido no lg turno. Em
discussão, o projeto.
Para discuti-]o, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Srs. Deputados,

como membro da Comissão de Ciência e Tecnologia desta Casa,
tive a oportunidade de discutir esse projeto de
reestruturação do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia
- CONESIT. No nosso entendimento, esse projeto, ora em
tramitação, realmente precisa de urna reestruturação, para
que, de tato, Minas Gerais possa ter uma política clara de
desenvolvimento na área de ciência e tecnologia. Não é pos-
sivel Minas Gerais continuar assistindo ao desenvolvimento
de outros Estados. E preciso que Minas tenha uma aplicação
clara e correta dos recursos. O mais importante é que o
Estado também respeite os órgãos dessa área, e ai
gostaríamos de citar como exemplo a FAPEMIG, que,
lamentavelmente, não tem recursos necessários para
desenvolver o seu trabalho. Vemos que o Estado se recusa a
aplicar os recursos na área de ciência e tecnologia e que
não leva em consideração os 3% que esta Casa votou na
Constituição de 1988. Ele não cumpre a Constituição, a
partir do momento em que não destina os recursos à F#PEMIG.
E muito bonito falar que defendemos a ciência e a tec-
nologia, mas, na hora de os recursos serem repassados, essa
área passa a não ser importante. Queremos, aproveitando a
discussão da reestruturação do conselho, fazer um alerta a
esta Casa, para que possamos tratar com mais seriedade essa
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questão. Entendemos ser necessário dar todo o apoio a esse
primeiro grande seminário de ciência e tecnologia que está
sendo preparado pelo Prof. Octávio Elisio. E preciso também
que todos os órgãos envolvidos tenham o nosso apoio. Só
assim poderemos ter uma definição de uma política de ciência
e tecnologia. O desenvolvimento de qualquer país está
intimamente ligado ao desenvolvimento dessa área. Entendemos
que tanto os empresários como os trabalhadores devem ter a
mesma participação e o mesmo tratamento. Um tratamento é
fundamental para garantir que os trabalhadores tenham o
mesmo acesso aos Conselhos de Estado.
Votaremos favoravelmente a esse projeto, porque tivemos

oportunidade de analisá-lo e discuti-10 Esse projeto chegou
a esta Casa em 1992 e só está sendo votado agora. As
comissões técnicas tiveram condições de debatê-lo
profundamente. O Deputado Edward Abreu. Relator do projeto,
conseguiu sintetizar o entendimento da Comissão de Ciência e
Tecnologia relativamente á reestruturação do conselho, que é
de fundamental importância para esta Casa.
O Sr. Presidente - Continua em discussão o projeto Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que dispõe de cinco minutos, tendo em vista
que o projeto se encontra em regime de urgência.
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, somos favoráveis a esse projeto de lei, porque
ele vai reestruturar a Secretaria de Estado de Ciência.
Tecnologia e Meio Ambiente. E uma providência que o Governo
do Estado toma, demonstrando sua preocupação com as questões
relativas à área.
Dentro desse espírito, Sr. Presidente, gostaria de comentar

que a empresa mineira Hidrosistemas - Engenharia de Recursos
Hidricos Ltda. acaba de produzir e entregar á COPASA-MG um
estudo pioneiro em termos brasileiros e de grande valor
científico. Trata-se do livro "Deflúvios Superficiais no
Estado de Minas Gerais!!, de autoria de seu Diretor, Engo.
Sérgio Menin Teixeira de Souza.
A publicação é fruto de mais de três anos de muito
trabalho, e os resultados obtidos permitirão melhorar muito
os projetos de obras hidráulicas no Estado, reduzindo-lhes
os prazos e os custos, além de aumentar-lhes a segurança.
Além da própria COPASA-MG, muitas outras entidades

certamente tirarão proveito dos dados e das informações que
foram reunidos nessa publicação, que fornecerá subsídios a
projetos de geração hidrelétrica, de irrigação, de
navegação, de drenagem urbana, etc.
Pela felicidade da iniciativa, pela profundidade e
seriedade do trabalho, pelo elevado nivel cientifico e
caráter pioneiro da publicação, já que nem o Estado de São
Paulo dispõe de algo semelhante, e pela sua importância para
a engenharia de obras hidráulicas, queremos, desta tribuna,
parabenizar publicamente a COPASA-MG, presidida pelo Dr. Rui
José Viana Lage, pela sua visão de futuro e sua incessante
busca de novos caminhos que possam dotá-la de instrumentos
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capazes de proporcionar bem-estar a todos os mineiros
através de iniciativas arrojadas que demonstram não só um
trabalho técnico de relevância mas também uma preocupação
muito grande em relação às suas responsabilidades sociais e
ambientais.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei no 1.003/92, na
forma do vencido no lQ turno. A Comissão de Redação.
Discussão, no 2Q turno, da Proposta de Emenda à

Constituição nQ 35/93, do Governador do Estado, que dá nova
redação ao f 7Q do art. 36 da Constituição do Estado (altera
o dispositivo constitucional que regulamenta a contagem de
tempo de serviço para efeito de adicionais). A Comissão
Especial opina pela aprovação da proposta, na forma do
vencido no lQ turno, com a Emenda nQ 1, que apresenta.

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode verificar, não existe "quorum' para votação. Gostaria
que se encerrasse a reunião, de plano.
O Sr. Presidente - E regimental. Tendo em vista a
importância da matéria constante na pauta, esta Presidência
vai determinar a chamada dos Deputados para recomposição de
"quorum". Com a palavra, o Sr. lo-Secretário. Na sua
ausência, convoco o Deputado Ronaldo Vasconcel los.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Responderam á chamada li Deputados. Há 5
Deputados nas comissões; portanto, não há" quorum" para o
prosseguimento dos nossos trabalhos, motivo pelo qual a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do
dia já publicada, e para a extraordinária, também de hoje,
às 20h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se
a reunião.

ATA DA 2229 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE JULHO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE: Ata - 24 PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Questões de Ordem - EN-
CERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h43min. comparecem os Deputados:

José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antõnio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves -
Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
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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 Leandro - 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 - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado .José Ferraz) - A lista de

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

la PARTE
Ata

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

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 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
fez retirar da pauta da presente reunião o Projeto de Lei ng
1.003/92, que foi apreciado na reunião extraordinária
realizada hoje pela manhã, e os Projetos de Lei ngs 1.400,
1.419, 1.452, 1.472 e 1.473/93, que foram apreciados na
reunião ordinária de hoje á tarde. Informa, ainda, que fez
retirar também os Projetos de Lei ngs 1.398 e 1.509/93, os
quais não se encontram em condições de ser apreciados.
Com a palavra, o Deputado Romeu Queiroz.

Questões de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Conforme V. Exa. pode verificar,
não existe "quorum" para a discussão e a votação dos
projetos constantes na pauta, motivo pelo qual solicito o
encerramento, de plano, da presente reunião.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente,
gostaria de saber qual é a lógica existente no fato de o
Líder do Governo obstruir a votação de projetos do próprio
Governo.

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de quorum para continuação dos nossos
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 7, ás 91h30min e 201h30min, nos
termos do edital de convocação, bem como para a ordinária,
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também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 15a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às onze horas e quinze minutos do dia primeiro de julho de
mil novecentos e noventa e três, comparecem, na Sala das
Comissões, os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco Ramalho,
Elisa Alves, Gilmar Machado e Ambrósio Pinto, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Cõssimo Freitas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ambrõsio Pinto que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
que a presente reunião se destina a apreciar o parecer sobre
a Emenda nQ 13, do Deputado Romeu Queiroz, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei ng 1.400/93, no 1Q turno, e que
estava com vista ao Deputado Gilmar Machado. Encerrada a l
parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. O
Presidente comunica que está reaberta a discussão sobre o
parecer supracitado, do Relator, Deputado Ambrósio Pinto.
Encerrada a fase de discussão, passa-se à de votação, sendo
aprovado o parecer. 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. 6 de julho de 1993-
Francisco Ramalho, Presidente - Maria José Haueisen - Célio

de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.398193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Sr. Governador, o projeto de lei epigrafado
dispõe sobre a reorganização da Administração de Estádios do
Estado de Minas Gerais - ADEMG -, estabelece níveis de
vencimentos e dá outras providências.
Aprovado no lo turno com as Emendas do ng 1 ao 3, vem,
agora, a matéria a esta comissão para ser apreciada no 2g
turno.
Nos termos do 4 lg do art. 196 do Regimento Interno,
apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Tendo sido apreciada quanto ao mérito e tendo recebido as
adequações propostas, entendemos que a proposição deve
prosperar nesta Casa, razão pela qual ratificamos nosso
parecer proferido no lj turno e apresentamos a Emenda ng 1,
que visa a aperfeiçoar a lei que trata do Quadro de Pessoal
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de Tributação e Fiscalização da Secretaria de Estado da
Fazenda.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei ng 1.398/93, na forma do vencido no lg turno,
e com a Emenda nQ 1, a seguir transcrita,

EMENDA Nq 1
Acrescente-se onde convier:
"Art ------ Fica transformado em lg o parágrafo único do

art. 3Q da Lei nQ 9.754, de 16 de janeiro de 1989,
acrescentando-se o 2g, com a seguinte redação:

2g - Para o ingresso nas classes de que tratam os
incisos II e III do art. 13 da Lei nQ 6.762, de 23 de
dezembro de 1975, com a alteração prevista no art. 3 g da Lei
ng 9.754, de 16 de janeiro de 1989, é exigido o grau
superior de escolaridade.'-".
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, Relator
- Sebastião Costa - Antônio Júlio.

Redação do Vencido no IQ turno
PROJETO DE LEI No 1.398193

Dispõe sobre a reorganização da autarquia Administração de
Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -, estabelece
níveis de vencimentos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. lg - A Administração de Estádios do Estado de Minas
Gerais - AOEMG -, autarquia criada pela Lei ng 3.410, de 8
de julho de 1965, com personalidade jurídica de direito
público e autonomia administrativa e financeira, vincula-se
á Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo.
Parágrafo único - As expressões Administração de Estádios
do Estado de Minas Gerais e ADEMG equivalem-se para
identificar a autarquia de que trata este artigo,

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2g - A ADEMG tem por finalidade a administração de
estádios próprios, ou de terceiros, mediante convênio.
Art. SQ - A ADEMG compete:
- administrar o Estádio Governador Magalhães Pinto e o

Estádio Jornalista Felipe Drumond;
II - colaborar com os órgãos e entidades governa-mentais,
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 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 dia de evento;
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VI - celebrar convénio ou contrato relacionado com seus
objetivos, fiscalizando-lhe a execução.

Capitulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 4 - A ADEMG tem a seguinte estrutura orgânica:
- Unidade Colegiada: Conselho de Administração;

II - Direção Superior: Presidência;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Assessoria Juridica;
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;
23) 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 Sg - Ao Conselho de Administração da ADEMG compete:
- eleger, entre seus membros, o Presidente e o Vice-

Presidente;
II - aprovar:
a) as diretrizes para o plano plurianual e os 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) as normas gerais relativas á administração interna de
pessoal e da autarquia-
Art. 6g - O Conselho de Administração da AOEMG tem a

seguinte composição:
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- 2 (dois) representantes e seus respectivos suplentes,
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 - 2 (dois) representantes e seus respectivos suplentes,
indicados pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG;
V - 1 (um) representante e seu respectivo suplente,
indicados pela universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG;
VI - 3 (três) membros e seus respectivos suplentes, de
livre escolha do Governador do Estado.
ç lg - O mandato de membro do conselho de que trata este
artigo será de i (um) ano, permitida uma única recondução.
ç 2g - O Conselho de Administração da autarquia se reunirá,

ordinariamente, 1 (uma) vez por mês, e, extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presidente, ou pela maioria de
seus membros, ou pelo Presidente da ADEMG.

Capítulo V
Do Regime Financeiro e da Fiscalização

Seção 1
Do Património

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 ADEMG:
- o produto de locação ou arrendamento de suas

dependências, de serviços, e outras rendas provenientes de
seu patrimônio;
II - a renda das competições e dos certames que promover;
III - as subvenções e os auxílios financeiros que lhe forem

concedidos;
IV - as doações e os legados;
V - a remuneração pelos serviços de estacionamento e de

alojamento;
VI - as rendas eventuais;
VII - os recursos orçamentários que lhe forem trans-

feridos.
Seção III

Da Despesa
Art. QQ - Constituem despesas da ADEMG as destinadas ao
custeio de seus serviços e â execução de atividades
previstas em lei.

Seção IV
Da Prestação de Contas

Art. 10 - A ADEMG apresentará ao Tribunal de Contas do
Estado e à Secretaria de Estado da Fazenda, anualmente e no
prazo estipulado pela legislação especifica, o relatório de
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sua administração no exercido anterior e a prestação de
contas

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 11 - O regime jurídico dos servidores da ADEM é o
referido no parágrafo único do art. lo da Lei nQ 10.254, de
20 de julho de 1990.

Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 12 - O Anexo XXVIII da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro
de 1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta lei.
Parágrafo único - Fica transformado o cargo de Diretor de

Operações, código DR-AE82, em cargo de Diretor de Infra-
Estrutura, e o cargo de Assessor-Chefe da Assessoria de
Promoções, código AH-AE36, em cargo de Assessor-Chefe da
Assessoria de Imprensa e Relações Públicas, lotados na
ADEMG, com o mesmo código.
Art. 13 - Ficam criados. no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão da autarquia, os cargos constantes no Anexo II
desta lei, destinados às unidades da estrutura intermediária
da ADEMG.
8 1Q - O vencimento dos cargos criados neste artigo é
calculado de acordo com o disposto no art. 3g da Lei n
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo II desta lei.
g 2 - 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), incidentes
sobre o vencimento do cargo em comissão.
8 Go - Os atuais cargos de provimento em comissão lota-dos

no Quadro Setorial da ADEMG, não constantes nos Anexos 1 e
II a que se reterem os arts. 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 no Anexo III desta
lei, destinados à implantação e à consolidação de sua
estrutura orgânica.
Art. 15 - Nos valores previstos no Anexo III, com vigência
a partir de lQ de janeiro de 1993, estão incorporados a
Gratificação de Apoio ao Executivo, instituída no art. 5Q da
Lei no 10.364, de 27 de dezembro de 1990, e o índice de
reajustamento de janeiro de 1993, nos termos do art. 17 da
Lei nQ 11.091, de 4 de maio de 1993.
Art. 16 - Para atender ás 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 art. 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.
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Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o art. 37 da Lei flQ 11.050, de 19 de janeiro de
1993.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo de 21/7/93.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.398193

Comissão de Redação
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
1.398/93, que dispõe sobre a reorganização da Administração
de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -, estabelece
níveis de vencimentos e dá outras providências, foi aprovado
no 2g turno na forma do vencido no 1Q turno, com a Emenda
no 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 1.398193
Dispõe sobre a reorganização da autarquia Administração de
Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -, estabelece
níveis de vencimentos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo
Disposição Preliminar

Art. lQ - A Administração de Estádios do Estado de Minas
Gerais - ADEMG -, autarquia criada pela Lei ng 3.410, de 8
de julho de 1965, com personalidade jurídica de direito
público e autonomia administrativa e financeira, vincula-se
á Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo.
Parágrafo único - As expressões Administração de Estádios
do Estado de Minas Gerais e ADEMG equivalem-se para
identificar a autarquia de que trata este artigo.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2Q - A ADEMG tem por finalidade a administração de
estádios próprios, ou de terceiros, mediante convênio.
Art. 3g - A ADEMG compete:

- administrar o Estádio Governador Magalhães Pinto e o
Estádio Jornalista Felipe Drumond;
II - colaborar com órgãos e entidades governamentais na

promoção de ações que visem ao desenvolvimento de atividades
esportivas, artísticas, culturais e de lazer;
rri - zelar, junto a órgãos e entidades competentes, pelas

obras de ampliação, reforma e recuperação dos estádios sob
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 dia de evento:
VI - celebrar convênio ou contrato relacionado com seus

objetivos, fiscalizando-lhe a execução.
Capitulo III

Da Estrutura Orgânica
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Art. 4g - A ADEMG tem a seguinte estrutura orgânica:
- Unidade Colegiada: Conselho de Administração:

II - Direção Superior: Presidência;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Assessoria Jurídica;
c) Assessoria de Imprensa e Relações Públicas;
d) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
e) Diretoria Administrativa e Financeira:
1) Divisão de Administração:
Li) 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.

Capitulo IV
Do Conselho de Administração

Art. 50 - Ao Conselho de Administração da AOEMG compete:
- eleger, entre seus membros, o Presidente e o Vice-

Presidente;
II - aprovar:
a) as diretrizes para o plano plurianual e os 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) as normas gerais relativas â administração interna de
pessoal e da autarquia.
Art. 6 - O Conselho de Administração da ADEMG tem a

seguinte composição:
- 2 (dois) representantes e seus respectivos suplentes,

indicados pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais;
II - 1 (um) representante e seu respectivo suplente,

indicados pela Cãmara Municipal de Belo Horizonte;
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III - 1 (um) representante e seu respectivo suplente,
indicados pela Associação Mineira de Cronistas Esportivos -
AMCE;
IV - 2 (dois) representantes e seus respectivos suplentes,
indicados pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG;
V - 1 (um) representante e seu respectivo suplente,
indicados pela Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG;
VI - 3 (três) membros e seus respectivos suplentes, de
livre escolha do Governador do Estado.

l Q - O mandato de membro do conselho de que trata este
artigo será de 1 (um) ano, permitida uma única recondução.

- O Conselho de Administração da autarquia se reunirá,
ordinariamente, 1 (uma) vez por mês, e, extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presidente, ou pela maioria de
seus membros, ou pelo Presidente da ADEMG.

Capitulo V
Do Regime Financeiro e da Fiscalização

Seção 1
Do Patrimônio

Art. 7 - 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. S - Constituem receita da ADEMG:
- o produto de locação ou arrendamento de suas

dependências, de serviços, e outras rendas provenientes de
seu patrimônio;
II - a renda das competições e dos certames que promover;
III - as subvenções e os auxílios financeiros que lhe forem

concedidos;
IV - as doações e os legados;
V - a remuneração pelos serviços de estacionamento e de
alojamento;
VI - as rendas eventuais;
VII - os recursos orçamentários que lhe forem trans-
feridos.

Seção III
Da Despesa

Art. 9Q - Constituem despesas da ÂDEMG as destinadas ao
custeio de seus serviços e á execução de atividades
previstas em lei.

Seção IV
Da Prestação de Contas

Art. 10 - A ADEMG apresentará ao Tribunal de Contas do
Estado e á Secretaria de Estado da Fazenda, anualmente e no
prazo estipulado pela legislação especifica, o relatório de
sua administração no exercício anterior e a prestação de
contas.

Capitulo VI
Do Pessoal



463

Art. 11 - O regime jurídico dos servidores da ADEMG é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei no 10.254, de
20 de julho de 1990.

Capitulo 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.
Parágrafo único - Fica transformado o cargo de Diretor de

Operações, código DR-AE62, em cargo de Diretor de Infra-
Estrutura, e o cargo de Assessor-Chefe da Assessoria de
Promoções, código AH-AE36, em cargo de Assessor-Chefe da
Assessoria de Imprensa e Relações Públicas, lotados na
ADEMG, com o mesmo código.
Art. 13 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão da autarquia, os cargos constantes no Anexo II
desta lei, destinados às unidades da estrutura intermediária
da ADEMG.

- O vencimento dos cargos criados neste artigo è
calculado de acordo com o disposto no art. 3Q da Lei n
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo II desta lei.
f 2g - 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), incidentes
sobre o vencimento do cargo em comissão.

3g - Os atuais cargos de provimento em comissão lota-dos
no Quadro Setorial da ADEMG, não constantes nos Anexos 1 e
II a que se referem os arts. 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 no Anexo III desta
lei, destinados á implantação e á consolidação de sua
estrutura orgânica.
Art. 15 - Nos valores previstos no Anexo III, com vigência
a partir de lQ de janeiro de 1993, estão incorporados a
Gratificação de Apoio ao Executivo, instituída no art. 5Q da
Lei ng 10.364, de 27 de dezembro de 1990, e o índice de
reajustamento de janeiro de 1993, nos termos do art. 17 da
Lei ng 11.091, de 4 de maio de 1993.
Art. 16 - O art. 13 da Lei ng 6.762, de 23 de dezembro de
1975, com a redação dada pelo art. 3g da Lei ng 9.754, de 16
de janeiro de 1989, fica acrescido do seguinte f 2g,
passando o seu parágrafo único a ser o lg:
"Art. 13 - ...............................................
f 2Q - Para o ingresso nas classes de que tratam os incisos
II e III deste artigo, é exigido grau superior de
escolaridade.".
Art. 17 - 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 art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
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Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o art. 37 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de
1993.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Dilzon Meio. Presidente - Wanderley Ávila, Relator - Mauri

Torres.
- Os anexos a que se refere o Parecer de Redação Final

do Projeto de Lei ng 1.473/93 são os constantes no parecer
para o 2Q turno do mesmo projeto, publicado nesta edição.)
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Belo Horizonte, quinta-feira, 22 de julho de 1993

ATA

ATA DA 2239 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA, EM 7 DE JULHO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Questões de ordem - Discussão, no 1Q turno, do Projeto
de Resolução nQ 1.510/93; discurso do Deputado Antônio
Carlos Pereira; questões de ordem; requerimento do Deputado
Gilmar Machado; aprovação; encerramento da discussão -
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Resolução nQ 1.511/93;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Gilmar
Machado; aprovação - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de
Lei ng 1.186/92; requerimento da Comissão de Fiscalização
Financeira; aprovação; encerramento da discussão; aprovação,
na forma do vencido no lQ turno, com as Emendas do nQ 1 ao 5
- ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h43min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - rvo José - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

la PARTE
Ata
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- O Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário da Mesa,
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 dos projetos constantes na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Estou fazendo oralmente
e vou fazer por escrito um requerimento solicitando que os
Projetos de Resolução ngs 1.510 e 1.511/93 sejam remetidos à
Comissão que a própria Mesa criou no intuito de se acolherem
propostas e sugestões. Se a comissão existe, na nossa
compreensão para lá é que devem ser remetidas essas duas
proposições.
O Deputado Ronaldo vasconcellos - Gostaria de saber de V.
Exa. se ambas as proposições tratam da questão do Regimento
Interno ou não. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita ao ilustre
Deputado António Carlos Pereira que formalize, por escrito,
o seu requerimento. Entretanto, até que ele chegue às nossas
mãos, vamos submeter os projetos à discussão, no lg turno.
Em seguida, vamos apreciar os termos do seu requerimento.
O Deputado Roberto Carvalho - Foi nomeada pela Mesa da As-
sembléia uma comissão especial que tem por objetivo analisar
todas as mudanças do Regimento. Todos são unãnimes em
reconhecer que o Regimento deve ser mudado. Já temos
inúmeras propostas encaminhadas a essa comissão, e, se
existem propostas, se a comissão existe, se os dois projetos
tratam da mudança do Regimento e se há um requerimento
pedindo que as propostas sejam encaminhadas à Presidência.
não podemos concordar que, em primeiro lugar, sejam sub-
metidas a discussão. E uma incoerência inadmissível para uma
Mesa tão inteligente quanto esta. O requerimento já chegou;
portanto, que seja colocado em discussão e votação.
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa que a entrada
desses requerimentos ocorre na reunião ordinária. O
encerramento da discussão ou a discussão do projeto em si
não significam que tal projeto esteja aprovado.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Resolução ng
1.510/93, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre con-
signação em folha de pagamento. A Mesa da Assembléia opinou
pela aprovação do projeto, com a Emenda ng 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. com a palavra, o Deputado António
Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, talvez seja interessante que os Deputados tenham
ciência do que estamos discutindo-
0 Projeto de Resolução ng 1,510/93 diz o seguinte. (- Lê:)
(Nota do redator: o Projeto de Resolução ng 1.510/93 foi

publicado no "Diário do Legislativo" do dia 7/7/93, na pág.
41.)
0 Projeto de Resolução ng 1.511/93 diz o seguinte. (- Lê:)
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(Nota do redator: o Projeto de Resolução flQ 1.511/93 foi
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 7/7/93, na pág.
41.)
O requerimento que encaminhamos à Mesa terá que ser
apreciado antes da votação desse projeto de resolução.
Pretendemos que tanto um quanto o outro sejam remetidos ao
espaço que a Mesa da Assembléia criou como palco de debates
em torno das alterações do nosso Regimento Interno. Essa é
uma preliminar. Na medida em que prejudicamos a discussão da
preliminar, que terá que ser discutida "a posteriori", o que
é uma contradição, seremos obrigados a discutir o mérito.
No que diz respeito á consignação em folha de pagamento, a

Assembléia tem-se orgulhado da competência do seu sistema de
informática, e, em várias câmaras do interior, foram
inaugurados alguns terminais "on line", mostrando que o
serviço de informática da Assembléia é de primeira linha,
quiçá do Primeiro Mundo. Que razões podem sustentar a
argumentação de que é impossível descontar de partidos
políticos, quando há oito Deputados na Assembléia que fazem
consignação para partidos políticos?
Se o computador não dá conta, na mão não é tão difícil
assim. Se todo o corpo técnico tiver alguma dificuldade, a
nossa Bancada se mostra tão generosa que pode ceder um
assessor para fazer as contas no final do mês. Faremos o
repasse automaticamente.
O Estado, numa incompetência que já é secular, consegue,

apesar dos vários erros, adotar o mesmo procedimento para os
servidores filiados ás entidades. Por que não para oito
Deputados? Precisamos ver que existe uni objetivo claro, com
endereço certo. Endereço certo é aquilo que dificulta. O
objetivo é criar constrangimentos para que a Bancada do
Partido dos Trabalhadores faça aquilo que dispõe seu
Regimento Interno. Ou seja, dos nossos proventos, 30% são
repassados ao nosso partido. Não há argumentação técnica,
nenhum meio de justificar a inviabilidade de tal
procedimento.
Agora, tão ou mais sério que o conteúdo dessa resolução é o
outro, que exibe com clareza a alteração do Regimento
Interno. O Regimento Interno admite a presença da assessoria
de Lideranças dos partidos no espaço contiguo ao Plenário.
Então, é novamente uma medida de endereço certo.
Também é público e notório que, com exceção da Bancada do
Partido dos Trabalhadores, nenhum outro partido mantém
assessores aqui. Se os outros não utilizam essas
prerrogativas, se cada um desses partidos compreende que não
há necessidade da presença de assessor no nosso processo
legislativo cotidiano, é absolutamente legitimo; ninguém
questiona. Agora, o que se questiona, o que é inaceitável é
que sejamos impedidos de exercer isso, de desempenhar nossa
função. O que estamos querendo é que se mantenham nossas
condições de trabalho.
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Nobre Deputado Antônio

Carlos Pereira, gostaria, sem entrar no mérito das questões
que V. Exa. , com muita oportunidade e competência discute,
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de dizer que o Projeto de Resolução nQ 1.511/93, na verdade,
está contido no Regimento Interno e, portanto, assiste
parcial razão a V. Exa. no requerimento apresentado.
Quanto ao Projeto de Resolução ng 1.510/93, na realidade,
trata-se de questão administrativa. Ele não está contido no
Regimento Interno da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Gostaria de lembrar a V. Exa. que outros partidos, além do
Partido dos Trabalhadores, como o meu partido, o PL, também
procedem a descontos na folha de pagamento dos seus
Deputados aqui nesta Casa, de urna maneira consubstanciada. E
uma questão que deve ser discutida sob o ponto de vista
administrativo.
Apenas para tentar esclarecer um pouco mais a fala de V.
Exa. , que está brilhante, gostaria de dizer que, na verdade,
um projeto de resolução trata de questão administrativa e o
outro projeto de resolução diz respeito ao Regimento
Interno. Corno apresenta seu requerimento pedindo seja
remetido para a comissão que analisa o Regimento Interno,
assiste razão a V. Exa.
Quanto ao outro, é uma questão administrativa; se vamos
votá-lo ou não, vai depender das discussões que acontecerão
daqui para a frente-
0 Deputado Cóssimo Freitas - Gostaria de esclarecer ao
nobre Deputado que também no PMDB existe o desconto. Talvez
o senhor não esteja informado sobre isso.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - O que me tranqüiliza
muito. Se o Pi- e o PMDB descontam, nada mais natural que
esses partidos somem-se a nós, no sentido de evitar que uma
resolução com esse conteúdo seja aqui assegurada.
Se a questão é administrativa, que sejam apresentados os
argumentos que, sob o ponto de vista administrativo,
inviabilizam o desconto em folha. Vamos discutir esse
mérito.
Fico satisfeito com os apartes aqui feitos. Se são pro-
blemas administrativos, vamos analisar o que ocorre, sob a
ótica administrativa.
Vamos ler a justificação do Projeto de Resolução que
elimina a consignação. (- Lê trecho da justificação do
Projeto de Resolução ng 1.510/93, publicada na edição de
7/7/93, pág. 41, col. 1.)
Aqui, terei que fazer uma observação: desde quando uma
relação entre um parlamentar e um partido pode ser ca-
racterizada como uma obrigação de natureza particular? Desde
quando uma relação entre um parlamentar e seu partido é
estranha ao ãmbito da competência do Poder Legislativo?
Em segundo lugar, o projeto de resolução visa à simpli-
ficação e à racionalização do processo de elaboração das
folhas de pagamento.
Vamos raciocinar no limite: se todos nós, os 77 Deputados,
tivéssemos consignação em folha, em que isso dificultaria
uma folha de pagamento do volume da folha da Assembléia de
Minas? Em que isso poderia obstaculizar o processo? Em que
isso poderia acarretar um serviço maior? O computador faz
isso, senhores. Basta introduzir um programinha e apertar uni
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botão. Ele faz isso sozinho e consome apenas fração de
segundo para efetuar tal operação.
E conclui a justificação dizendo o seguinte. C- Lê o
trecho final da justificação do Projeto de Resolução ng
1.510/93, publicada na edição de 7/7193j
O que tem de ser preservado é o que toda linha de argu-
mentação aqui apresentada diz pura e simplesmente o se-
guinte: è um problema administrativo, porque é uma questão
administrativa, porque envolve objetivos administrativos
que, administrativamente, não se tem como administrar. E
essa a justificação. Temos visto isso sempre. Isso é uma
questão política e tem que ser tratada como tal.
Vou concluir, reiterando a necessidade, e, num primeiro

momento, até, concordando com a leitura do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, embora tenha que dar mais una olhadinha no
Regimento, de que teríamos, eventualmente, que separar: a
questão dos assessores, que é explicitamente assegurada no
Regimento, e a questão relativa às consignações. Portanto,
tudo que diz respeito à questão dos assessores deve ser
remetido diretamente à comissão por isso responsável. O que
diz respeito às consignações é assunto administrativo e deve
ser tratado como tal. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, a questão de

ordem que formulo tem por base o art. 195 do Regimento
Interno, q ue diz o seguinte:
"Art. 195 - Recebido, o projeto será numerado, enviado a

publicação e distribuido às Lideranças para conhecimento e
às comissões competentes para, nos termos dos arts. 103 e
104, ser objeto de parecer ou de deliberação.".
O projeto que a Mesa apresentou nós votamos, e é exatamente
a questão de ordem que quero levantar. Como é possível se
colocar em regime de urgência um projeto que ainda não
havia sido elaborado pela Mesa? E qual o artigo do Regimento
que amparou a Mesa para colocar em regime de urgência um
projeto que ela própria não havia terminado de formular?
O Sr. Presidente - Respondendo a questão de ordem do
Deputado Gilmar Machado, esta Presidência tem a informar
que, quando da votação do requerimento e do pedido de
urgência, os projetos já se encontravam protocolados nesta
Casa.
O Deputado Gilmar Machado - O mínimo que se reivindica é

que as Lideranças tenham conhecimento prévio disso, caso
contrário terão dificuldades em acompanhar os projetos.
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa que os projetos
foram recebidos nos termos do art. 195 e que o pedido de
urgência independe do parecer da Mesa.
O Deputado Gilmar Machado - Solicito ao Sr. Presidente _o
adiamento da votação dos dois projetos de resolução
constantes na pauta.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Deputado que formalize

seu requerimento.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. En-

cerra-se a discussão.
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Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado so-
licitando o adiamento da votação do Projeto de Resolução ng
1.510/93. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Resolução n
1.511/93, da Mesa da Assembléia, que altera a redação do
art. 95 da Resolução nQ 5.065, de 31/5/90. A Mesa da As-
sembléia opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado so-
licitando o adiamento da votação do Projeto de Resolução n
1.511/93. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.186/92, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre o Plano de
Carreira dos Servidores do Ministério Público e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido no 1Q turno, com as Emendas do nQ 1 ao 6, que
apresenta.
Vem à Mesa requerimento da Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária solicitando a retirada da Emenda n
6. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas.
Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria
Elvira, que dispõe de cinco minutos para fazer seu
pronunciamento.
A Deputada Maria Elvira - Em primeiro lugar, gostaria de
aproveitar a oportunidade para cumprimentar o segmento da
confecção da moda mineira pela realização, em São Paulo,
desde anteontem, do Encontro Mineiro da Moda.
Para quem não sabe, existem 6 mil confecções em Minas
Gerais, que empregam milhares de pessoas. Isso não é
brincadeira, não é supérfluo; isso é trabalho, é imposto
cobrado. Merece, portanto, nosso apoio e incentivo.
Em São Paulo, o Governador Fleury tem tomado inúmeras
medidas a favor das confeccionistas, o que deveria ser
imitado por Minas Gerais. Não podemos ignorar, entretanto,
que alguma coisa já tem sido feita aqui nesse sentido. O
Secretário da Fazenda, Roberto Brant, concedeu às confecções
a prorrogação do pagamento do ICMS por 60 dias, após
fatura. isso é muito importante, pois incrementa nossas
vendas.
Em nome delas e em nome da nossa companheira Sara
Veintraud, que foi a coordenadora do evento, queremos
agradecer não só ao Sr. Secretário da Fazenda mas também ao
Dr. José Afonso. Secretário Adjunto da Fazenda, e a toda
equipe que deu apoio a essa decisão.
Outra coisa que queria comunicar aos Deputados é que, há
poucos dias, fizemos um pronunciamento, desta tribuna, sobre
aquele incidente ocorrido em Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul, que envolveu os Deputados da união Parlamentar
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Interestadual - LJPt - e o Governador Alceu Collares.
Enviamos á Presidência da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul e também ao Presidente da UPI, Deputado Tonico
Ramos, una moção de repúdio contra a atitude do Governador.
Fomos procurados esta semana pela revista "Veja" sucursal
de Porto Alegre, e demos um depoimento sobre o que se passou
naquela cidade. Ao dizer isto, Sr. Presidente, estou
querendo dizer que nós todos, Deputados, não podemos
aceitar certos tipos de atitude nesta Assembléia e também
fora do Estado de Minas Gerais, O que aconteceu, por parte
do Governador Alceu Collares, foi um ato de grosseria que
nenhum Deputado pode aceitar. Por isso é que fizemos uma
noção de repúdio desta Casa.
Da mesma forma, hoje, ao chegar nesta Casa, encontramos
aqui um grupo de senhores, filmando-nos de uma maneira que
nos pareceu uma forma de ameaça. Quero deixar bem claro que
não trabalho sob ameaça, não trabalho sob pressão. A mesma
coisa o Deputado Bonifácio Mourão falou desta tribuna. Quero
dizer a este grupo que pode filmar à vontade. Estou-me
achando bonita, vou colocar até os óculos, pois para mim
não faz a menor diferença. O meu trabalho é feito de acordo
com a minha consciência, sob a égide do meu partido, porque
temos um Líder nesta Casa, temos um Líder no bloco, e nós
trabalhamos juntos. Vamos deixar isto bem claro, para que
ninguém fique aborrecido ou tenha ataque de nervos. Vou
votar todas as matérias desta pauta de acordo com as
decisões do Bloco Parlamentar e da Bancada do meu partido.
Então, não fiquem gastando muita fita, porque está muito
cara, e isso não leva a lugar nenhum.
Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que
ontem, em São Paulo, participamos de uma reunião da
Confederação das Mulheres do Brasil e que eu trago algo que
gostaria de mostrar como uma contribuição aos nossos colegas
e, especialmente, à Secretaria da Habitação, comandada pelo
nosso companheiro Deputado Mauro Lobo. Em São Paulo, as
mulheres estão comandando um grande mutirão para a
construção de casas populares. A Federação das Mulheres
Paulistas já conseguiu construir 7 mil casas, com o apoio da
administração passada, da Administração Fleury, inclusive,
com o apoio do Prefeito Maluf. mostrando que essa é uma ação
suprapartidária. Está aqui um cartaz da Confederação das
Mulheres do Brasil. Gostaria de cumprimentar a companheira
Rosenita Campos. Presidente da Confederação das Mulheres do
Brasil, e a companheira Márcia Campos, Presidente da
Federação das Mulheres Paulistas. Estamos entrando, na
Federação das Mulheres Mineiras, , com um projeto similar de
construção de casas populares. E o que tinha a informar a
esta Casa, voltando de São Paulo hoje de manhã.
Queria dizer também que fiquei encantada, fascinada com a
pujança do setor mineiro de confecções, dirigido, na
maioria, por mulheres, e fiquei orgulhosa de ouvir os
elogios à qualidade da confecção mineira. Foi elogiada em
todas as TVs de São Paulo, em editoriais da "Folha" e do
"Estadão", mostrando que Minas Gerais, além de ser o segundo
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Estado brasileiro em ternos de arrecadação e conteúdo polí-
tico, é também a terra da criatividade, especialmente do
trabalho criativo da mulher. Muito obrigada.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber

Carneiro.
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs. De-
putados, estou vendo aqui, em Belo Horizonte, desde ontem, a
implantação do movimento mais importante que já presenciamos
neste nosso País. E a cruzada contra a fome. A consciência
pública da Nação está definitivamente alertada para o fato
de que o combate à miséria e à degradação humana a Que
chegamos é de tal importância e urgência que não se tem mais
tempo a perder.
Ou nos engajamos pra valer, ou vamos ser expectadores frios

da morte.
O combate não tem fronteiras, não tem donos; é ação de

cidadania, que tem que ser apoiada por todos; é obrigação do
governo. Para não enxergarmos o caos em que estamos nos
aprofundando, com o agravamento da fome, com os focos de
pobreza absoluta com os quais estamos convivendo, com a
degradação dos menores pelo sofrimento e pelas carências,
seria preciso que estivéssemos com a venda da insen-
sibilidade permanentemente em nossos olhos.
Sendo esta uma nação dos contrastes, rica e paupérrima a um
só tempo, haveremos de resolver as nossas visceras e buscar
uma solução que, ao menos, diminua a dor, o sofrimento e o
opróbrio de milhões de irmãos nossos.
Mutirão de solidariedade, esta Casa, a de Tiradentes, não
pode, não deve e não vai ficar solitária e distante desse
movimento que já ganha as ruas de nossa Capital, do Estado
e do Pais. Desejo sugerir ao Presidente José Ferraz que,
coadjuvado pela sua esposa, Dona Nara Clinda - operosa e
eficiente Presidente da ASFAS, com quem participei ontem de
um almoço no qual o cardápio foi o movimento contra a fome e
a miséria -, acione o nosso Presidente, repito, uma ação so-
lidária que nos envolva a todos da Casa, parlamentares e
funcionários, neste mutirão do amor; que ele seja, de
verdade, um mutirão de amor, de solidariedade e não só de
caridade.
Quanto à operacionalização de nossa participação, sugiro
que, de imediato, repassemos ao movimento a importância de
Cr$5.000.000.000,00; cada um dos 77 Deputados contribuirá
com Cr$50.000.000,00; a ASFAS entrará com Cr$1.150.000,00.
Seria o começo porque, acredito, de verdade, que o nosso
engajamento será total e poderemos dobrar essa ajuda
inicial.
Estou sugerindo que essa ação se desencadeie nos muni-

cípios. E preciso sacudir nossas comunidades. Estou entrando
em contato com o Departamento de Assistência Social da
Prefeitura Municipal de Januária para que não tarde em
acelerar esse movimento; nosso município, campeão mineiro em
renda "per capita" negativa, não pode perder tempo.
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Essa ação não tem lado, não tem partido, não tem ideologia,
mas tem cara: a da fone, a da miséria; os espectros haverão
de amedrontar os omissos e fazê-los reagir.
Nos municípios, não só as Prefeituras, por meio dos seus

órgãos de assistência social, como também as igrejas, lojas
maçônicas, clubes de serviço, sindicatos, setores militares,
imprensa, órgãos da educação, Legislativo, Justiça, enfim,
todos os segmentos da comunidade haverão de reagir e de se
engajar. Só assim ressurgirá das cinzas o resgate da
dignidade e da nossa própria razão de viver. Só assim o
grito de Betinho não terá sido em vão. Que esse mutirão de
consciência se aprofunde mais e mais e que as nossas ações
não estacionem nos efeitos. Iremos ás causas, e, certamente,
esse aprofundamento passará por ações estruturais, de que
tanto necessitamos.
Sr. Presidente, gostaria de encaminhar, neste momento, um
requerimento subscrito pelo Deputado Agostinho Patrus, Líder
do BRD nesta Casa. (- Lê requerimento em que o referido
Deputado solicita seja formada uma comissão pluripartidária
para participar das ações do Governo de Minas Gerais, que se
engaja nessa luta contra a fome e a miséria. Segue-se a
justificação apresentada.)
"Justificação: Milhões de brasileiros vivem em estado de

miséria, e deve haver a participação de toda a sociedade
para que se possa alcançar um mínimo de dignidade de vida.
O Governo Itamar Franco, em boa hora, iniciou a luta para
se propiciar a todos os brasileiros uma existência
condizente com o Pais em que vivemos.
A Assembléia Legislativa, representação de todos os
segmentos da sociedade, não pode deixar de, ao lado do
Governador Hélio Garcia, dar também sua contribuição e
efetiva participação nessa luta, que é de todo o Estado de
Minas Gerais."
o Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam queiram permanecer como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado Em votação, as Emendas do ng
1 ao S. Ds Deputados que as aprovam queiram permanecer como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado
o Projeto de Lei ng 1.186/92, na forma do vencido no lg
turno, com as Emendas do ng 1 ao S. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para
a ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária também de hoje, ás
201h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.399/93

(Nova Redação nos termos do art. 138. # lQ)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
Em atendimento ao mandamento constitucional contido no art.

68. II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Carta Magna do Estado, de 1989, o Exmo. Sr. Governador do
Estado encaminhou a esta Assembléia Legislativa, por meio da
Mensagem nQ 350/93, o Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 1994, que recebeu na Casa o número
1.399/93.
Publicado no dia 15/5/93, foi o projeto distribuído à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em
consonância com o art. 160 da Constituição do Estado e com o
art. 216 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa.
Em obediência ao rito regimental previsto no 2Q do art.
216 daquele instrumento de procedimentos internos, foi
concedido o prazo de 15 dias para a apresentação de emendas,
prazo esse posteriormente prorrogado.
Foram recebidas, neste período, 51 emendas, cuja análise
faz parte deste parecer. As Emendas ngs 23 e 31 foram
retiradas pelo seu autor.

Fundamentação
A Constituição do Estado, em seu art. 155, com fidelidade
ao estatuido na Constituição da República, instituiu a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, que tem como objetivos
específicos estabelecer as metas e prioridades da
administração pública estadual, orientar a elaboração da lei
orçamentária anual, dispor sobre a legislação tributária e,
finalmente, estabelecer a política de aplicação das agências
financeiras oficiais do Estado.
Cabe, ainda, destacar que todas as emendas foram analisadas
sob a luz dos dispositivos constitucionais federais e
estaduais, bem como da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64,
instrumento legal básico do direito financeiro brasileiro.

- Sobre a Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias
Sob a ótica do conteúdo especifico da proposta de lei
apresentada, sobrelevam alguns princípios básicos que
norteiam a filosofia de governo nela contida, a saber:
1 - austeridade nos gastos públicos estaduais, de modo a

superar as dificuldades econômicas e financeiras que o
Estado atravessa;
2 - busca do cumprimento das metas estabelecidas no Plano
Plurianual de Ação Governamental em vigor, estabelecido para
o período de 1992 a 1995;
3 - priorização das funções educação, saúde, ciência e
tecnologia, habitação popular e saneamento, transportes,
criança e adolescente e segurança pública;
4 - aperfeiçoamento das técnicas de ajuste das dotações
orçamentárias, em relação á evolução inflacionária do
período, amenizando os efeitos deletérios da inflação sobre
o planejamento do Estado.
II - Da Discussão do Parecer na Comissão
O Relator apresentou as Emendas do no 52 ao 56. As Emendas
nQs 52, 53 e 55 visam a incluir entre as prioridades do
Poder Executivo a solução dos problemas relacionados com a
escassez de água no Estado. A Emenda nQ 54 exclui os
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municípios cuja quota do Fundo de Participação dos
Municípios seja arrecadação de ICMS da contrapartida
mencionada no 2g do art. 16. E, finalmente, a Emenda ng 56
busca garantir a consignação de suficientes dotações
orçamentárias na uNIMONTES.
O Relator apresentou, também, a Subemenda nQ 1 à Emenda n
41, a Subemenda ng 1 à Emenda ng 48 e a Subemenda ng 1 ás
Emendas ngs 34, 44 e 49, que aperfeiçoam o projeto de lei
original
No transcorrer da discussão, foram requeridos destaques
para votação em separado dos pareceres das Emendas ngs 8,
14, 19, 22, 33 e da Subemenda ng 1 às Emendas ngs 34, 44 e
49. No que se refere à Emenda ng 19, foi rejeitado o parecer
apresentado pelo Relator. Em relação aos demais destaques,
foram mantidos os pareceres anteriormente apresentados.
A comissão aprovou, ainda, a Emenda nQ 57, apresentada pelo
Deputado Wilson Pires, e a proposta de alteração da
Subemenda ng 1 às Emendas ng 34, 44 e 49, apresentada pelo
Deputado Jorge Eduardo. Foi também elaborada, em atendimento
a aspirações da comissão, a Subemenda ng 1 à Emenda nQ 33,
que altera a redação do art. 14.
III - Parecer sobre as Emendas
111.1 - Emendas com Parecer Favorável
A Emenda flQ 1 visa a garantir a inclusão da agricultura, da
pecuária e do abastecimento entre as prioridades para a
elaboração da proposta orçamentária do Poder Executivo.
Tal medida é de suma importância, em virtude da enorme

extensão territorial do Estado e dos fortes impactos sociais
desses setores econômicos. Pela aprovação.
A Emenda ng 2 propõe que também a Lei de Política Salarial

seja considerada quando da fixação das despesas com pessoal
e encargos previdenciários. De fato, na medida em que esta
lei estabelece critérios para a concessão de reajustes
salariais para o funcionalismo público, ela não pode deixar
de estar incluída no art. 22 do projeto, a fim de que haja
coerência legal entre os instrumentos legais que disciplinam
a matéria. Pela aprovação.
A Emenda ng 3 visa a incluir o meio ambiente entre as áreas
prioritárias de atuação para o Poder Executivo.
A importância do meio ambiente é reconhecida por parcelas
cada vez mais significativas da população mineira. Além
disso, são cada vez maiores os custos de recuperação de
locais afetados pelos diversos tipos de devastação
ambiental. Pela aprovação.
A Emenda nQ 7 dá nova redação à alínea "f" do inciso V do

art. 25, propondo que o treinamento seja realizado de forma
sistemática.
E premente a necessidade de que seja implantado um sistema

de treinamento sistemático para os funcionários ligados à
administração das finanças públicas municipais.
O que hoje se observa é a ocorrência de inúmeros problemas

de caráter legal para os municípios, pelo desconhecimento de
seus funcionários acerca dos dispositivos legais que regem a
administração do erário. Pela aprovação.
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A Emenda ng 19 propõe que a Lei Orçamentária para o
exercício de 1994 destine recursos para a realização de
assentamentos de trabalhadores rurais sem terra.
A situação dos trabalhadores rurais de nosso Estado é
extremamente preocupante, razão pela qual opinamos pela
aprovação da emenda em exame. Pela aprovação.
A Emenda ng 24 propõe que o Poder Executivo faça constar na
proposta de lei orçamentária dotação para atender ao
disposto no inciso III do art. 31 da Constituição do Estado
de Minas Gerais.
Prevê o referido dispositivo que a assistência e a pre-

vidência social serão extensivas ao cônjuge ou companheiro e
aos dependentes.
Vale mencionar, no entanto, que as dotações orçamentárias
que vêm sendo anualmente consignadas nos últimos orçamentos
têm sido insuficientes para o pleno cumprimento do disposto
na Constituição Estadual. Isso porque os viúvos, cônjuges ou
companheiros de servidores públicos do sexo feminino não têm
sido contemplados com tais benefícios, o que deve ser
imediatamente revisto. Pela aprovação.
A Emenda nQ 25 propõe que os convênios efetuados por órgãos
e entidades da administração pública estadual do Poder
Executivo que exigirem contrapartida financeira ou garantia
do Tesouro Estadual superiores aos limites orçamentários do
projeto-atividade ou á quota financeira do trimestre
correspondente tenham prévia aprovação da Junta de
Programação Orçamentária e Financeira.
A emenda é extremamente necessária, pois a mencionada junta
tem representantes dos mais importantes órgãos ligados á
área econômico-financeira do Governo. Dessa forma, a emenda
confere ao Governo Estadual mais um instrumento para
controle do fluxo de caixa do Tesouro Estadual. Pela
aprovação.
A Emenda ng 26 visa a possibilitar que, para efeito da
contrapartida de que trata o 2g do art. 16, possamser
consideradas as despesas de pessoal e os custos de materiais
utilizados.
Os gastos com materiais e com pessoal que venham a ser
utilizados na execução do convênio podem ser expressos em
termos monetários como qualquer outro tipo de gasto. Assim,
não há razão para que não sejam considerados como
contrapartida. Pela aprovação.
A Emenda ng 27 tenciona incluir entre as áreas prioritárias
de atuação do Poder Executivo a assistência social e
comunitária.
De fato, considerando-se o agravamento da situação social
de nossa população, não podemos deixar de concordar com a
inclusão da assistência social e comunitária entre as áreas
prioritárias de atuação do Poder Executivo. Pela aprovação.
A Emenda no 28 visa a estender o prazo previsto no pa-
rágrafo único do art. 7g até 31 de agosto de 1993.
A proposta merece ser considerada, pois possibilita que
novos fundos, cuja tramitação se inicie entre 6 de agosto e
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31 de agosto de 1993, possam ser incluídos já na Lei
Orçamentária para o exercício de 1994- Pela aprovação -
A Emenda ng 29 propõe que as despesas de publicação de
matérias no "Minas Gerais!! sejam consignadas nas dotações
orçamentárias dos órgãos responsáveis por essas publicações.
A emenda é extremamente oportuna, na medida em que confere
maior clareza ás finanças públicas, possibilitando à
sociedade fazer a avaliação da adequada apropriação dos
custos de publicação para cada uma das diversas entidades.
Pela aprovação.
A Emenda ng 30 tenciona transferir a cada uma das diversas
entidades da administração direta as dotações referentes á
rubrica Despesas de Exercício Anteriores.
A medida é necessária e representa um grande progresso no

que tange á transparência orçamentária. Pela aprovação.
A Emenda nQ 37 propõe que a correção dos valores das

dotações orçamentárias do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado se dê por
decreto que fixe um mesmo e idêntico percentual para todas
as dotações.
De fato, a correção por meio de decreto proporciona maior
transparência, sendo a melhor forma de informar as diversas
unidades da administração pública a respeito do procedimento
efetuado. Pela aprovação.
A Emenda ng 39 visa a garantir que sejam consignados na Lei

Orçamentária para o exercício de 1994 recursos necessários
para atender às despesas decorrentes da implantação de
planos de carreira do servidor.
A medida é salutar, pois é de conhecimento geral a premente
necessidade de que sejam implantados planos de carreira para
o servidor q ue revertam o preocupante quadro hoje observado.
Pela aprovação.
o art. 32 autoriza a execução de créditos orçamentários na
razão de 1/12 (um doze avos) ao mês, no caso de não haver
sido a lei orçamentária sancionada até o final do exercício
de 1993.
A Emenda ng 42 estipula a necessidade de que tais valores
sejam corrigidos. Esse procedimento é correto e racional,
uma vez que, sendo ele aplicado às dotações, é justo que
também o seja para as parcelas de que trata o art. 32. Pela
aprovação.
A Emenda nQ 47 exige que a lei orçamentária contenha

demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras e equipamentos previstos para 1994 a
serem realizados por todas as Secretarias, fundações,
autarquias e empresas públicas, com especificação por
município, exceto por parte do Poder Judiciário, que faria
por região do Estado.
A emenda é importante, pois possibilita uma maior
transparência dos gastos públicos, facilitando o acompa-
nhamento por parte da sociedade. Pela aprovação.
111.2 - Emendas com Parecer pela Rejeição
A Emenda ng 4 almeja q ue a correção de que trata o art. 35
seja feita bimestralmente.
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Em nossa opinião, a indexação trimestral é mais adequada,
pois permite que as dotações acompanhem o valor atual da
moeda, ao mesmo tempo em que propicia a chance de o Governo
Estadual adaptar-se gradualmente ao mecanismo da indexação.
Pela rejeição.
A Emenda flQ 5 visa a limitar em is% (quinze por cento) da
receita fixada no Orçamento Fiscal a despesa com serviço da
divida pública estadual. Esta emenda não procede, na medida
em que fixa limites para as despesas do serviço da divida
pública estadual, prerrogativa definida na Constituição da
República como sendo de âmbito federal. Cabe, portanto, à
Assembléia Legislativa, nesta matéria, autorizar o Poder
Executivo a contratar operações de crédito, observados os
limites definidos pela legislação federal, oriunda do
Senado. Pela rejeição.
A Emenda nQ 6 exige que sejam publicados no órgão oficial
do Estado a evolução da receita liquida, o ICMS, o FPE e o
Fundo de Exportação.
A medida é desnecessária, pois tais informações já constam
nos balancetes, e, se publicadas, representariam um elevado
gasto para o Estado. Pela rejeição.
A Emenda ng 8 visa a incluir no demonstrativo de que trata

o art. 90 os efeitos da não-incidência do ICMS prevista no
inciso XV do art. 7g da Lei nQ 6.763, de 26/12/75, com a
nova redação dada pela Lei nQ 10.102, de 25/1/90.
Entende este Relator que o demonstrativo presente nas
recentes propostas de lei orçamentária já inclui o benefício
de que trata a emenda, por ser da mesma natureza dos demais
benefícios fiscais ali presentes. Pela rejeição.
A Emenda ng 9 pretende incluir na proposta orçamentária
demonstrativo regionalizado dos investimentos em obras e
equipamentos realizados no ano de 1992, com especificação
por nunicipio, exceto por parte do Poder Judiciário, que o
faria por região do Estado.
Em nosso entender, a emenda propõe a inclusão na lei
orçamentária de demonstrativo estranho a sua natureza,
conforme se depreende do art. 167, f 3. Pela rejeição.
A Emenda ng 10 estipula prazo para atendimento, por parte

do Poder Executivo, de solicitação de informações feita pelo
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa.
Observa este Relator que tal prerrogativa é constitu-
cionalmente atribuída às comissões, conforme se pode ve-
rificar pela leitura do art. 60, 2, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual, que dispõe:
'Art. 60 - ...............................................

- às comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe:

IV - convocar, além das autoridades a que se refere o art.
54, outra autoridade estadual para prestar informação sobre
assunto inerente às suas atribuições, constituindo infração
administrativa a recusa ou o não-atendimento no prazo de
trinta dias;
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V--
VI - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou ci-

dadão;"
Concluindo, entendemos que o texto constitucional é su-
ficientemente enfático na exigência de respostas e no
estabelecimento de prazos. Além disso, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias não é o instrumento legal adequado para conter
norma dessa natureza. Pela rejeição.
As Emendas nos 11 e 12 referem-se à participação da so-

ciedade civil e de órgãos da administração pública estadual
na elaboração de projetos de investimentos das
administrações direta e indireta e das empresas estatais.
Cumpre-nos ressaltar que a sociedade civil deverá dar a sua
contribuição na planificação das atividades do Estado
através da participação de inúmeras entidades do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social. Este tem como atribuição
elaborar o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que,
por exigência constitucional, servirá de base para a
elaboração dos planos plurianuais e dos programas setoriais
e regionais, estabelecendo-lhes as suas diretrizes. Pela
rejeição.
A Emenda ng 13 propõe que qualquer crescimento real da

arrecadação de ICMS seja aplicado em investimentos no setor
de saúde.
Em nosso entender, embora a emenda trate de assunto da mais

alta relevância, é inconstitucional, pois contraria o
disposto no art. 161, IV, da Constituição Estadual. Pela
rejeição.
A Emenda ng 14 propõe que 5% (cinco por cento) dos recursos
previstos na lei orçamentária sejam destinados a programas
de habitação.
As aplicações no setor de habitação devem ser maximizados.
Contudo, devem ser evitadas vinculações desses investimentos
com o total da receita, pois esgotam o volume de recursos
livres, retirando do Governo Estadual a possibilidade de
executar outros projetos de seu interesse. Pela rejeição.
A Emenda ng 15 propõe que acompanhe a lei orçamentária
demonstrativo dos débitos das administrações direta e
indireta, com discriminação dos 200 maiores fornecedores e
prestadores de serviço, explicitando-se os respectivos
valores.
Tal emenda não condiz com a orientação central da lei

orçamentária, que é a previsão da receita e a fixação da
despesa, conforme se pode constatar do 3g do art. 157 da
Constituição Estadual. Pela rejeição.
A Emenda ng 16 propõe que sejam Identificadas, em rubrica

especifica, as despesas com contratos de locação de mão-de-
obra e consultoria em geral.
Em nosso entender, a matéria é estranha á Lei de Diretrizes

Orçamentárias, uma vez que é disciplinada pela Lei Federal
ng 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados e dos municípios e do
Distrito Federal. Pela rejeição.
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Almeja a Emenda ng 17 alterar o art. 23 do projeto, es-
tabelecendo a publicidade das despesas com locação de mão-
de-obra e consultoria.
Em primeiro lugar, nota-se que a matéria da emenda é

estranha ao artigo emendado, uma vez que o dispositivo versa
sobre despesas com pessoal (classificação: 3.1.1.0), e a
emenda alude a despesas relacionadas a outros serviços e
encargos (classificação: 3.1.3.2).
Ademais, o dispêndio com locação de mão-de-obra, utilizada
nos denominados serviços gerais, é variável, pois a
remuneração de cada empregado não é fixada pelo poder
público, mas sim pelas empresas do setor, na forma da
respectiva legislação.
No mesmo sentido, a despesa com consultoria, extremamente
insignificante, envolve critérios pertinentes á iniciativa
privada, atendendo, quando de sua contratação, a regra de
licitação.
Por fim, registre-se que, por serem despesas do poder
público, as despesas com locação com mão-de-obra e de
consultoria estão presentes nos balancetes e no balanço
geral do Estado. Pela rejeição.
A Emenda ng 18 estipula que a proposta orçamentária para o
ano de 1994 destine recursos para que se dê inicio ao
processo de recomposição dos vencimentos do servidor público
civil ou militar e do empregado público das administrações
direta ou indireta, a fim de que sejam atingidos os níveis
salariais de outubro de 1986.
Este Relator concorda com o mérito da emenda, que, além de
atender a exigências constitucionais, atende também à
necessidade de que os servidores públicos estaduais possam
melhorar suas condições de vida e melhor servir á população
de nosso Estado.
Salientamos, porém, que o problema tem implicações muito
profundas. Inicialmente, argüimos acerca da escassez de
recursos que tal procedimento poderia acarretar a outras
áreas também extremamente carentes desses recursos. Ademais,
ressaltamos que, não obstante se observe a necessidade de
que seja cumprido o dispositivo constitucional mencionado na
emenda, é necessário que se atente também para o disposto no
parágrafo único do art. 38 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal, que
limita o gasto com pessoal a 65% (sessenta e cinco por
cento) da receita corrente.
Dessa forma, urge que se viabilize um significativo aumento

das receitas correntes do Governo Estadual, única maneira
realmente eficaz e definitiva para o problema salarial do
servidor público estadual mineiro. Pela rejeição.
A Emenda ng 20 tenciona vedar ao Poder Executivo com-
prometer mais de 1/1000 da receita prevista no Orçamento,
inclusive receitas oriundas de créditos suplementares, em
propaganda e publicidade de qualquer órgão das
administrações direta e indireta.
Inicialmente, observaríamos que os gastos com publicidade

costumam ser criticados pela população, muitas vezes
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injustamente. Inúmeras são as ações de Governo cuja
publicidade é essencial para o sucesso da operação. Ana-
lisemos, por exemplo, o caso da limpeza urbana. Talvez seja
uma campanha publicitária muito mais eficaz do que a
contratação de novos funcionários ou a compra de equi-
pamentos. O mesmo argumento pode ser usado para algumas
catástrofes ou epidemias. A imprevisibilidade desses fatos
demonstra a dificuldade de os gastos com propaganda serem
limitados "a priori".
Vale mencionar, também, que os gastos em publicidade do
Governo Estadual têm sido bastante inferiores ao de outros
Estados, incluindo ai alguns pequenos Estados da Região
Nordeste. Pela rejeição.
A Emenda ng 21 modifica o art. 35 do projeto de lei

original, estabelecendo que os saldos, e não as dotações
orçamentárias, serão corrigidos trimestralmente.
A medida não pode ser efetivada, pois o sistema infor-
matizado ora adotado não permite a apuração dos saldos para
esse fim. Pela rejeição.
A Emenda no 22 visa a dar continuação à instalação do

Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - nas
Secretarias do Estado, com terminais na Assembléia
Legislativa e no Tribunal de Contas do Estado.
Em nosso entender, as informações atualmente fornecidas já
são suficientes para o desempenho da função fiscalizadora
deste Poder. Pela rejeição.
A Emenda no 32 objetiva exigir que a percepção de recursos
por parte das Secretarias seja precedida da apresentação
prévia de suas metas e ações.
Observa-se, contudo, que as informações a que a emenda
alude já se encontram disponíveis no Plano Plurianual de
Ação Governamental. Pela rejeição.
A Emenda ng 35 visa a transferir para a Secretaria do
Trabalho de Ação Social as dotações orçamentárias referentes
às subvenções sociais, além de propor a criação de um
conselho gestor, para efetuar a distribuição desses
recursos.
Inicialmente, gostaríamos de destacar a capacidade técnica

da Secretaria do Trabalho e Ação Social, enaltecendo o
preparo de seu corpo de servidores. Defendemos, porém, a
idéia de que a classe política se encontra mais próxima das
diversas comunidades de nosso Estado, o que dá enorme
capilaridade ao sistema de concessão de subvenções sociais
atualmente utilizado. Pela rejeição.
A Emenda ng 36 visa a estabelecer critérios para a pro-

gramação de investimentos para o Orçamento Fiscal de 1994.
Propõe que metade dos investimentos sejam distribuídos
conforme a população e a outra metade conforme a renda 'per
capita" de cada região.
Pensamos ser muito difícil o estabelecimento de critérios
rígidos para a distribuição dos investimentos públicos entre
as diversas regiões do Estado.
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Em primeiro lugar, ressaltaríamos que a busca de critérios
pode, muitas vezes, cercear o Poder Executivo de fazer
escolhas que, como Governo eleito, ele deve fazer.
Ademais, acreditamos também que critérios são sempre
limitados, uma vez que atendem a alguns casos, mas sa-
crificam outros.
E, finalmente, entendemos que existem algumas grandes obras

que, pelo volume de investimentos requeridos, desequilibram
inevitavelmente a divisão de recursos, pela necessidade de
se concentrarem os investimentos para que sejam concluídas
as obras iniciadas. Pela rejeição.
A Emenda nQ 38 visa a suprimir o f 2Q do art. 16, que prevê
a necessidade de contrapartida por parte dos municípios
quando da transferência de recursos do Estado em virtude de
convênio, acordo ou instrumento congênere.
Acreditamos, todavia, que a existência de contrapartida
provoca um uso mais racional dos recursos públicos, além de
possibilitar que um maior número de municípios seja
beneficiado. A exceção justifica-se apenas no caso de
municípios pobres, o que, no entanto, não deve ser estendido
aos demais municípios. Pela rejeição.
A Emenda rig 40 modifica o inciso V do art. 80, estipulando
que além do demonstrativo previsto no projeto, seja também
apresentado demonstrativo que informe os gastos em
transporte, ai incluídos aqueles de que tratam os incisos
VII e IX-
Em nosso entender, a maneira como os dados têm sido

apresentados é suficiente para que se averigúe o cumprimento
do art. 158 e de seu parágrafo único. Pela rejeição.
A Emenda nQ 43 altera a redação do inciso V do art. 8Q
buscando excluir do demonstrativo a que faz menção os
recursos oriundos de repasses federais-
Cumpre-nos ressaltar, no entanto, que a principal fonte de
financiamento da saúde pública é o orçamento da seguridade
social, de responsabilidade da União. E vital, assim, que
tais recursos se enquadrem no paralelo estabelecido pela
Constituição. Pela rejeição.
A Emenda ng 45 propõe que 5% (cinco por cento) da arre-
cadação de cada município seja a ele destinada e aplicada na
forma de assistência social.
Verifica-se, contudo, que tal emenda fere o disposto no
inciso IV do art. 167 da Constituição Federal e no inciso IV
do art. 161 da Constituição Estadual, que vedam a vinculação
de receita de impostos a despesas. Pela rejeição.
A Emenda no 46 visa a suprimir o inciso 1 do art. 16, que
exige prévia autorização legislativa para que seja efetivada
a transferência de recursos em face de convênios, acordos ou
instrumento congênere.
A emenda é, em nosso entender, prejudicial ao zelo que deve
caracterizar a boa administração do erário, na medida em
que o Poder Legislativo adquiriu. nas Constituições Federal
e Estadual, o papel de órgão central de fiscalização. Deve-
se considerar, também, que a aprovação legislativa provoca o



483

debate, aumentando a transparência das contas públicas. Pela
rejeição.
A Emenda nQ 50 propõe que os investimentos das adminis-
trações públicas direta e indireta sejam definidos tendo em
vista uma matriz de regionalização a ser elaborada pela
SEPLAN-MO.
Vale mencionar que, apesar de inovadora e necessária, a
elaboração da referida matriz demanda um período de tempo
que inviabiliza a proposta para a Lei Orçamentária para o
exercício de 1994. Pela rejeição.
A Emenda nQ 51 visa a estabelecer competências para o Poder

Executivo.
Salientamos, no entanto, que as atribuições ali mencionadas
já são de competência do Poder Executivo. Pela rejeição.

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

Lei ng 1.399/93; das Emendas ns 1, 2, 3, 7, 19, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 37, 39, 42. 47; pela rejeição das Emendas
ns 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20.
21, 22, 32, 35, 36, 38, 40, 43 45, 46, 50, 51; pela
aprovação das Emendas nQ 52. 53, 54, 55, 56 e 57, das
Emendas ns 34, 44 e 49 na forma da Subemenda nQ 1. da
Emenda ng 41 na forma da Subemenda nQ 1, da Emenda nQ 48 na
forma da Subemenda ng 1, da Emenda ng 33, na forma da
Subemenda nQ 1, propostas pela comissão e abaixo
transcritas.

EMENDA NQ 52
Acrescente-se ao inciso 1 do art. 25 a seguinte alínea:
"Art. 25 - .......................

- ) ...........................irrigação;!!.
EMENDA NQ 53

Acrescente-se ao inciso 1 do art. 25 a seguinte alínea:
'Art 25- ...............................................
- ) ...................recursos hídricos;..-

EMENDA Ng 54
Acrescente-se ao art. 16 o seguinte parágrafo:
Art. 16- ................................................

- Ficam dispensados da condição mencionada no
parágrafo anterior as transferências destinadas á cobertura
de gastos com ensino e saúde, bem como aqueles municípios
cuja quota do Fundo de Participação dos Municípios seja
superior á arrecadação do ICMS, verificada no mês
Imediatamente anterior, obrigando-se o Estado a firmar
convênios com os municípios isentos de contrapartida na
proporção de até 3 (três) com capacidade de oferecer
contrapartida por 1 (um) sem tal capacidade.!!.

EMENDA NQ 55
Acrescente-se ao inciso 1 do art. 25 a seguinte alínea:
Art . 25 - ..............................................

..
-

 

 perfuração de poços para
abastecimento de água na região do poligono das secas.".

EMENDA NQ 56
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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Serão consignados na Lei Orçamentária recursos
suficientes para a manutenção da UNIMONTES, ai incluídos
recursos destinados a pesquisa e extensão, a custeio e
investimentos.".

SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA Ng 41
Acrescente-se ao art. 8o o seguinte inciso:
"Art. 80- ...............................................
• . - quadro relativo às dívidas de que trata o art. 17,

acompanhado da data de contratação, seu saldo atual e
cronograma de vencimentos.".

SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA NQ 48
Dê-se ao inciso 1 do art. lO a seguinte redação:
"Art. 10 - ................................
- projetos já iniciados, ou incluídos no Orçamento

anterior, terão prioridade sobre novos projetos;".
SUBEMENDA Ng 1 A EMENDA No 33

Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - Não poderá ser destinado recurso para atender a

despesa com clube, sindicato, associação de servidores ou
entidade congênere, excetuadas as creches e escolas para
atendimento pré-escolar, bem como convênios com entidades
com fins sociais.".

SUBEMENDA No 1 ÀS EMENDAS Ngs 34, 44 E 49
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
"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, que desenvolvam atividades nas áreas social e
esportiva, ressalvando-se convênios e contratos com
cooperativas ou associações comunitárias ou de produção,
para repasse de recurso federal ou estadual, observadas as
exigências da legislação em vigor e está condicionada:

- à comprovação das prestações de contas referentes aos
recursos de que trata este artigo, recebidos em 1992;
II - à 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 prestação de contas ao órgão
repassador dos recursos de que trata este artigo será de 120
(cento e vinte) dias contados a partir da liberação da
última parcela prevista no convênio.".

EMENDA NQ 57
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo;
"Art ....- Os recursos oriundos do Tesouro Estadual a serem

aplicados em obras viárias, como a BR-381 e outras, serão
considerados para efeito do disposto no parágrafo único do
art. 158 da Constituição do Estado.".
Sala das Comissões, 5 de julho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, Relator -
Adelmo Carneiro Leão - Romeu Quelroz - Marcos Helênio -
Maria Olivia - Anderson Adauto - Ronaldo Vasconcellos -
Milton Salies - Jorge Eduardo - Agostinho Patrus Raul
Messias (voto contrário).

PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 1.452/93
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
questão visa a reorganizar a Fundação Rural Mineira. Co-
lonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e a dar
outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo!! do dia 9/6/93, a
proposição foi encaminhada ás comissões supramencionadas
para, em reunião conjunta, receber pareceres e tramitar em
regime de urgência, consoante o disposto no art. 69 da
Constituição do Estado e no art. 220 e seus parágrafos do
Regimento Interno.
Encarregado de examinar a preliminar de constitucionalidade

da matéria, passamos a fazê-lo da seguinte forma.
Fundamentação

A Carta Estadual enumera, em seu art. 61, as matérias que
constituem objeto de apreciação por parte deste Poder
Legislativo e que se sujeitam á sanção do Chefe do Poder
Executivo, ou seja, as matérias que devem ser disciplinadas
por intermédio de lei.
A reorganização administrativa dos órgãos da administração

direta e das entidades componentes da administração Indireta
do Poder Executivo, bem como a criação ou a transformação de
cargos públicos, é assunto a ser tratado em lei nos sentidos
formal e material. E o que se depreende do disposto nos
incisos vrji e XII do art. 61 da Constituição do Estado.
A RURALMINAS é uma fundação dotada de personalidade de

direito público, integrante da administração descentralizada
do Executivo e, por isso mesmo, se sujeita aos principios
constantes no art. 37 da Constituição da República e no art.
13 da Carta mineira, a saber, os postulados da legalidade,
moralidade administrativa, publicidade, impessoalidade e
razoabilidade, e aos preceitos acima elencados pertinentes á
exigência de lei para a concretização da pretendida
estruturação administrativa.
Por outro lado, há que levar em consideração as regras de
iniciativa privativa objetivando a instauração do processo
legislativo em assuntos dessa natureza. Apenas o Governador
do Estado é detentor da faculdade de apresentar a esta Casa
projetos de lei que disponham sobre a criação ou a extinção
de cargos públicos, no âmbito das fundações de direito
público, e sobre a reorganização administrativa ou a
estruturação de entidade da administração indireta. Para
ratificar tal assertiva, basta mencionar o art. 66, 111, "b"
e "e". da Constituição mineira, que prescreve o seguinte:
"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:
1- ......................................................
III - do Governador do Estado:
a) ......................................................
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b) a criacão 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;
e) a criação, estruturacão e extinção de Secretaria de
Estado, órgão autônomo e entidade da administração indi-
reta;". (Grifos nossos.)
Como se vê, a criação de cargo público e a reestruturação
de entidade da administração descentralizada só podem ser
efetivadas mediante lei nos sentidos formal e material, isto
é, aprovada por este Poder legiferante, desde que sua
iniciativa seja proposta pelo Chefe do Poder Executivo, que
é a autoridade competente para a deflagração do procedimento
legislativo. Isso quer dizer que, sob o ponto de vista
formal, a proposição em exame não apresenta nenhum vicio que
comprometa sua normal tramitação.
Entretanto, julgamos de bom alvitre apresentar a Emenda n
1, na conclusão desta peça opinativa. a fim de se evitarem
possíveis dúvidas de interpretação, no tocante à recondução
dos membros designados para integrar o Conselho Curador da
referida fundação. Ademais, a emenda em apreço mantém
coerência com os demais projetos de reorganização
administrativa que tramitam nesta Casa Legislativa, os quais
foram alterados na forma da emenda que propomos neste
parecer.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela constituciona-
lidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de
Lei ng 1.452/93, no lQ turno, com a Emenda ng 1, a seguir
transcrita.

EMENDA NO 1
Dê-se ao § 2g do art. 7g a seguinte redação:
'Art. 7 - . . ............................................
§ 2Q - Os membros de que trata o inciso II deste artigo

serão designados pelo Governador do Estado, com mandato de 2
(dois) anos, sendo permitida uma única recondução por igual
período.".
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -

Anderson Adauto - Clêuber Carneiro.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

epigrafe reorganiza a Fundação Rural Mineira, Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMIF'4A5 - e dá outras
providências.
Publicada em 9/6/93, foi a proposição, com tramitação em
regime de urgência. distribuída a esta comissão para, nos
termos regimentais, receber parecer.

Fundamentação
A reorganização administrativa da RURALMINAS integra um
conjunto de medidas relacionadas com a modernização da
administração pública estadual.
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A modernização da máquina administrativa, com a conseqüente
agilização dos seus processos internos e com a
profissionalização dos quadros de pessoal, é um pressuposto
indispensável para maior eficiência das ações go-
vernamentais. Essa eficácia, por sua vez, se tem afirmado,
progressivamente, como um dos requisitos para a legitimação
das medidas administrativas.
Nesse sentido, a modernização proposta nas estruturas da
RURALMINAS atende ao interesse público e aos princípios da
moderna administração, razão pela qual não encontramos
óbices à tramitação do projeto de lei em exame, no âmbito
das atribuições desta comissão.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.452/93. com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 29 de junho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Costa, Relator -
José Renato - Ermano Batista.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em causa
reorganiza a Fundação Rural Mineira, Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e dá outras pro-
vidências.
Inicialmente, em reunião conjunta com as demais comissões a

que o projeto foi distribuído, a Comissão de Constituição e
Justiça emitiu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, com a
Emenda nQ 1, por ela proposta.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação da proposição, com a mencionada emenda.
Agora, vem o projeto em causa a esta comissão para receber

parecer.
Fundamentação

A proposição em tela, aperfeiçoada pela referida emenda,
não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, á sua aprovação. As despesas decorrentes da
execução da futura lei serão cobertas por crédito especial,
cuja abertura será autorizada por ela, observado o disposto
no art. 43 da Lei Federal nQ 4.320, de 17/3/64. O projeto em
tela está de acordo com a legislação vigente, merecendo
prosperar nesta Casa.
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para aperfeiçoar a
proposição em apreço, por meio das Emendas ns 2 e 3,
adiante transcritas; a primeira visa a dar uma melhor
redação aos dispositivos modificados, e a segunda, a
propiciar uma atuação mais eficaz da RURALMINAS.

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

Lei nQ 1.452/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas
ngs 2 e 3, a seguir transcritas.

EMENDA NQ 2
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Dê-se aos incisos II e III do art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 -............................. ..................
II - produto da alienação de terra devoluta rural e urbana

do Estado;
III - produto da renda de ocupação de terra devoluta;".

EMENDA NO 3
Acrescente-se onde convier:
"Art ------ Fica criado o Escritório Regional da RU-

RALMINAS no Município de Montes Claros.".
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Renato, Relator -

Roberto Amaral - Sebastião Costa - Baldonedo Napoleão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.399193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.399/93, de autoria 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, foi
aprovado em turno único com as Emendas ns 1, 2, 3, 7, 19,
24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 37, 39. 42, 47, 52, 53, 54, 55,
56 e 57, a Emenda no 33, na forma da Subemenda no 1, as
Emendas ns 34, 44 e 49, na forma da Subemenda nQ 2; a
Emenda nQ 41, na forma da Subemenda nQ 1; a Emenda ng 48, na
forma da Subemenda nQ 1.
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 1.399/93
Estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas
Gerais para o exercício de 1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. l - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto
no art 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 metas para os Poderes, para o

Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado;
V - as disposições sobre alterações da legislação tri-
butária e tributário-administrativa:
VI - a política de aplicação das agências financeiras

oficiais;
VII - as disposições sobre a administração da divida e as

operações de crédito;
VIII -disposições finais.

Capitulo II
Das Diretrizes Gerais para a Elaboração Orçamentária
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Art 2 - A lei orçamentária para o exercício de 1994,
compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento de In-
vestimento das Empresas Controladas pelo Estado, será
elaborada conforme as diretrizes e metas estabelecidasno
Plano Plurianual de Ação Governamental, aprovado pela Lei flQ
10.578, de 30 de dezembro de 1991, e revisto pela Lei n
10.927. de 20 de novembro de 1992, e nesta lei, observadas
as normas da Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3 - 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 art. 6g desta lei.

l - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orça-
mentária explicitará:

- as hipóteses inflacionárias adotadas para os períodos
de julho a dezembro de 1993 e de janeiro a dezembro de 1994;
Ir - 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 á
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN - MG -, até o dia 6 de agosto de 1993.
Art. s - 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 concluidas ou não
iniciadas, das administrações direta e indireta, consignadas
no Orçamento anterior.
ArU 6g - 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 periodo, quando da elaboração do projeto de lei
orçamentária.
Art. 7g - O Orçamento Fiscal compreenderá:
1 - o orçamento da administração direta;
Ir - os orçamentos das autarquias e das 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
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janeiro de 1993, estejam em tramitação na Assembléia
Legislativa até o dia 31 de agosto de 1993.
Art. 8g - 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;
III - 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
art. 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 art. 158 da Constituição do Estado;
vr - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em amparo
e em fomento á pesquisa, nos termos do art. 212 da
Constituição do Estado;
VII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza
dos investimentos em obras e equipamentos previstos para
1994, a serem realizados pelas Secretarias de Estado,
fundações, autarquias e empresas públicas, com
especificação por município, exceto para o Poder Judiciário,
que o fará por região do Estado;
VIII - demonstrativo do serviço da dívida para 1994,
identificada a natureza da dívida e, separadamente, o
principal e os acessórios;
rx - demonstrativo das obras que serão realizadas com

contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual, especificando
os recursos;
X - quadro relativo ás dividas de que trata o art. 20,
acompanhado da data de contratação, seu saldo atual e
cronograma de vencimentos.
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. 9g - 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
creditícia.
Art. 10 - A lei orçamentária para o ano de 1994 deverá
prever recursos para realização de assentamentos de tra-
balhadores rurais sem terra-
Art. 11 - O Poder Executivo fará constar na proposta de lei

orçamentária dotação para atender ao disposto no inciso 1H
do art. 31 da Constituição do Estado.
Art. 12 - Serão consignados na lei orçamentária recursos
suficientes para a manutenção da UNrMONTES, ai incluídos
recursos destinados a pesquisa e extensão, custeio e
investimentos.



49 1

Capitulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Das Diretrizes Gerais

Art. 13 - Na programação de investimentos em obras das
administrações públicas direta e indireta será observado o
seguinte:

- projetos já iniciados ou incluídos no Orçamento an-
terior terão prioridade sobre novos projetos;
II - não poderão ser programados novos projetos:
a) que não tenham viabilidade técnica, econômica e fi-

nanceira;
b) à custa de anulação de dotações destinadas a projetos já
iniciados, em execução ou paralisados.
Art. 14 - Não poderá ser destinada subvenção econômica a
empresas que programarem cobertura de despesas de in-
vestimento com recursos próprios, quando o respectivo
custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do
Tesouro Estadual
f lg - Ficam excetuados os recursos provenientes de

convênios cujo objeto específico seja a cobertura de despesa
de investimento.

- O disposto neste artigo não se aplica a situações
excepcionais, devidamente justificadas pela entidade
interessada, com parecer favorável da Junta de Programação
Orçamentária e Financeira e com aprovação do Governador do
Estado.
Art. 15 - Os convênios celebrados por órgãos e entidades da
administração pública estadual do Poder Executivo que
exigirem contrapartida financeira ou garantia do Tesouro
Estadual superiores aos limites orçamentários do projeto-
atividade ou ultrapassarem a quota financeira do trimestre
correspondente deverão ter prévia aprovação da Junta de
Programação Orçamentária e Financeira.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 16 - 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, á 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
Art. 17 - Não poderá ser destinado recurso para atender a
despesa com clube, sindicato, associação de servidores ou
entidade congênere, excetuadas as creches e escolas de
atendimento pré-escolar, bem como os convênios com entidades
de fins sociais.
Art. 18 - A celebração de convênios para concessão de
subvenção social e auxilio para despesa de capital é
restrita a entidades sem fins lucrativos, de assistência
social, que desenvolvam atividades nas áreas social e
esportiva, ressalvando-se os convénios e contratos firmados
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com cooperativas ou associações comunitárias ou de produção,
para repasse de recurso federal ou estadual, observadas as
exigências da legislação em vigor, e está condicionada :

- comprovação das prestações de contas referentes aos
recursos de que trata o artigo, recebidos em 1992;
II - aprovação, pelo Tribunal de Contas do Estado, da

prestação de contas dos recursos de que trata o 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 120 (cento e vinte) dias contados da data de liberação
da última parcela prevista no convênio.
Art. 19 - A transferência de recursos para município, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere,
ressalvada e destinada a atender caso de calamidade pública,
somente poderá ser realizada se o município beneficiado
comprovar:

- prévia autorização legislativa municipal;
II - a regular e eficaz aplicação, no ano de 1992, do

mínimo constitucional na manutenção e no desenvolvimento do
ensino;
III - a regular prestação de contas relativa a convênio em

execução ou já executado;
IV - a instituição e a 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
Capítulo V.
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 do instrumento congênere, excetuadas as
transferências destinadas á cobertura de gastos com ensino e
saúde.

- Poderão ser computados pelas Prefeituras, nos
valores da contrapartida mencionada no parágrafo anterior,
as despesas com pessoal e os custos de recursos materiais
efetivamente utilizados na execução do convênio, conforme
dispuser o respectivo projeto.
§ 4Q - Os municípios cuja quota do Fundo de Participação
dos Municípios seja superior á arrecadação do ICMS,
verificada no mês imediatamente anterior ficam dispensados
da condição mencionada no § 2Q deste artigo.
§ 5 - Fica o Estado obrigado a firmar convênios com os

municípios que obtiverem dispensa na forma do parágrafo
anterior, na proporção de até 3 (três), com a capacidade de
oferecer contrapartida por 1 (um) sem tal capacidade.
Art. 20 - Não poderão ser incluídas nos orçamentos as
despesas classificadas como Investimentos em Regime de
Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade
pública, na forma do art. 161, 6 3, da Constituição do
Estado, os recursos destinados ao fomento e ao amparo á
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pesquisa científica e tecnológica e aqueles destinados á
liquidação da dívida existente em 31 de dezembro de 1990, de
autofinanciamento 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. 21 - O Orçamento de Investimento das Empresas Con-
troladas pelo Estado será formado 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. 22 - O Orçamento de Investimento das Empresas Con-
troladas pelo Estado deverá ser acompanhado de quadros que
demonstrem:

- para cada empresa, os recursos, a natureza e a pro-
gramação 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. 23 - No Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado, constituem fontes de recursos e de
investimentos as operações que são, respectivamente, origem
e aplicação de recursos e que afetam o passivo e o ativo
circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei ng
6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Parágrafo único - Não se incluem na categoria de receitas e
despesas, para cálculo dos recursos provenientes das
operações, os itens que não implicam entrada ou salda de
recursos.
Art. 24 - As empresas estatais alocarão seus recursos
destinados a investimentos, prioritariamente, em contra-
partida de financiamento de agências e de organismos na-
cionais e internacionais

Capítulo IV
Das Propostas Relativas ao Servidor Público

Art. 25 - As despesas com pessoal e encargos previden-
ciários serão fixadas, respeitadas as disposições do art. 38
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição da República, da Lei de Política Salarial e os
seguintes princípios:

- observância da isonomia de vencimentos, prevista no
aru 32 da Constituição do Estado;
II - equilíbrio remuneratório entre os diversos quadros,
inclusive os de autarquias e de 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 de trabalho;
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IV - valorização, capacitação e profissionalização do
servidor.
Parágrafo único - A lei orçamentária consignará os recursos
necessários para atender às despesas decorrentes da
implantação dos planos de carreira do servidor.
Art. 26 - 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 da despesa com a remuneração de
seus servidores por cargo ou função, realizada no trimestre
anterior, evidenciando os quantitativos fisicos, os
salários, os vencimentos, as vantagens de qualquer espécie e
as gratificações pagas por funções.

Capitulo V
Das Diretrizes e Metas para os Poderes, para o Ministério

Público e para o Tribunal de Contas do Estado
Art. 27 - A elaboração das propostas orçamentárias dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário deverá fun-
damentar-se nas seguintes diretrizes gerais:

- alocação eficiente dos recursos públicos;
II - eficiência na prestação dos serviços de responsa-

bilidade do Estado;
III - busca da eqüidade;
IV - universalidade na prestação dos serviços públicos;
V - aumento da produtividade;
vr - busca da eficiência e da melhoria dos níveis de

competitividade do parque produtivo;
VII - interiorização do desenvolvimento;
VIII - busca da elevação do padrão de vida da população.
Art. 28 - Ficam estipuladas, para a elaboração das pro-
postas orçamentárias dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
as seguintes prioridades:

- no âmbito do Poder Executivo, conforme determinação do
Plano Plurianual de Ação Governamental 1992/95, as ações
relativas a:
a) saúde;
b) educação;
c) ciência, tecnologia e meio ambiente;
d) habitação popular e saneamento;
e) transportes;
f) criança e adolescente;
g) segurança pública;
h) agricultura, pecuária e abastecimento;
i) assistência social e comunitária;
j) irrigação;
1) recursos hidricos;
m) perfuração de poços para abastecimento de água na região
do polígono das secas;
II - no âmbito do Poder Legislativo:
a) quanto ao desenvolvimento institucional do Poder:
- redimensionamento e continuidade da implantação de

bancos de informação, visando ao aprimoramento das ati-
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vidades de captação, sistematização, processamento e re-
cuperação 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
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-se canais permanentes de interação entre a
Assembléia Legislativa e os vários grupamentos sociais;
2 - desenvolvimento de ações destinadas à criação e ao

aprimoramento de canais de comunicação, visando a Informar o
cidadão acerca do papel do Poder Legislativo, da atividade
parlamentar e dos trabalhos desenvolvidos na Assembléia
Legislativa, considerando-se a peculiaridade do ano
eleitoral e resguardando-se os direitos e deveres do
cidadão. devidamente informado, frente à ação dos seus
representantes e à dinâmica da administração pública;
c) quanto ao reaparelhamento do Poder Legislativo:
- implementação de atividades de apoio à representação

político-parlamentar, adequando-se os procedimentos do
processo legislativo às tecnologias atuais;
2 - continuidade do programa de desenvolvimento de pessoal,
como 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 adminis-
trativa, objetivando incrementar a produtividade, racio-
nalizando procedimentos administrativos e operacionais, com
vistas à melhoria da qualidade, à redução de prazos e â
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) para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
Justiça de Primeira Instância:
1 - seqüência do plano de construção, ampliação e reforma

de prédios utilizados pelo Poder Judiciário;
2 - prosseguimento de instalação das comarcas e varas

criadas por lei;
3 - implementação de programa de modernização adminis-
trativa, objetivando racionalizar e agilizar procedimentos
administrativos e operacionais;
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4 - ampliação do programa de informática, expandindo-o ás
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;
7 - continuidade do programa de desenvolvimento de política

de pessoal, visando ao aprimoramento profissional, inclusive
dos funcionários da Justiça de Primeira Instância;
b) para o Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais:
1 - construção e aparelhamento material do edifício anexo à

sede do Tribunal
2 - ampliação e potencialização do parque de informática;
3 - execução de programas permanentes de capacitação do seu
corpo de funcionários, inclusive através de convénio com
entidades especializadas;
c) para o 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, inter-
ligando-as e as Promotorias de Justiça do Interior;
c) redimensionamento das Promotorias Criminais, com locação
de suporte técnico material, dando-se ênfase ao combate à
criminalidade organizada;
d) priorização da modalidade de convênio e intercâmbio com
instituições federais, estaduais e municipais no que se
refere à ampliação do acesso aos órgãos do Ministério
Público pelas parcelas da sociedade, notadamente aquelas
mais carentes economicamente;
e) difusão nos meios de comunicação das funções e atri-
buições do Ministério Público, permitindo à 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, notadamente, nesta fase, nas Promotorias
de Justiça no interior do Estado;
h) continuação da melhoria do sistema de telecomunicações

do Ministério Público;
i) aparelhamento e estruturação da Escola Superior do

Ministério Público;
j) consignação no orçamento do Ministério Público dos

acréscimos de estipêndio previstos na Lei Orgãnica Nacional
do Ministério Público;
1) desenvolvimento de uma política de adequação e oti-

mização das atuais instalações físicas das Promotorias e
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Procuradorias de Justiça nos edifícios públicos respectivos,
inclusive com a locação 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;
V - no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais:
a) desenvolvimento de recursos humanos através de trei-
namento e aperfeiçoamento profissional:
b) reestruturação e implementação da área de informática;
c) divulgação das atividades do Tribunal de Contas através
de impressos e publicações;
d) criação e Implantação de Inspetorias Regionais;
e) incrementação da auditoria externa;
f) realização de encontros e seminários e prestação de

orientação direta aos municípios por meio de treinamento
sistemático;
g) readaptação e reforma do edifício-sede;
h) prosseguimento das obras do edifício anexo à sede do

Tribunal de Contas.
Capitulo VI

Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-
Administrativa

Art. 29 - O Poder Executivo enviará á Assembléia Legis-
lativa 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 a ajustamentos a
leis complementares federais, resoluções do Senado Federal
ou decisões judiciais, e, em especial, sobre:

- o Imposto sobre Operações Relativas à 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 - ITCD -, visando á adequação da legislação
estadual aos comandos de lei complementar federal ou de
resolução do Senado Federal;
III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

- IPVA -' com vistas, principalmente, á revisão da base de
cálculo e das aliquotas, das hipóteses de incidência, não-
incidência e de isenção, e de mecanismos que visem à
modernização e á 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 a
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;
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VI - as taxas cobradas pelo Estado com vistas à 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 simpli-
ficado aplicável á microempresa, ao microprodutor rural, à
empresa de pequeno porte e ao produtor rural de pequeno
porte;
IX - a revisão da forma de distribuição do ICMS aos mu-

nicípios, relativamente á parcela de que trata o inciso II
do lg do art. 150 da Constituição do Estado, visando a
torná-la mais condizente com a necessidade de
desenvolvimento social e superação das desigualdades in-
terregionais e municipais;
X - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando
à sua racionalização, simplificação e agilização;
XI - a aplicação das 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.

Capitulo VII
Da Política de Aplicação das Agências Financeiras Oficiais
Art. 30 - As instituições financeiras oficiais integrantes
do sistema financeiro estadual atuarão, prioritariamente, no
apoio creditício aos programas e projetos do Governo
Estadual

lg - 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.

2g - Os empréstimos e financiamentos das agências fi-
nanceiras oficiais serão concedidos de forma a, pelo menos,
preservar-lhes o valor e garantir a remuneração dos custos
de captação.

Capítulo VIII
Da Administração da Divida e das Operações de Crédito
Art. 31 - A administração da divida pública estadual
interna e externa terá por objetivo principal a minimização
de custos e a viabilização de fontes alternativas de
recursos para o Tesouro Estadual
Art. 32 - 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 dívida pública
estadual e pela contratação de financiamentos.

lo - Os recursos obtidos nas operações de crédito serão
destinados ao pagamento do serviço da divida pública,
inclusive os encargos decorrentes de eventuais ajustes,
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substituições compulsórias ou refinanciamentos, e ao
financiamento de programas de capital.

- 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. 33 - Na lei orçamentária para o exercício de 1994, as

despesas com amortização, juros e demais encargos da divida,
exceto mobiliária, serão fixadas com base nas operações
contratadas ou com prioridades e autorizações concedidas até
a data do encaminhamento do projeto de lei à Assembléia
Legislativa.

Capitulo IX
Disposições Finais

Art. 34 - Não poderão ser destinados recursos para pa-
gamento, a qualquer titulo, a servidor das administrações
direta e indireta por serviços de consultorla ou de
assistência técnica custeados com recursos decorrentes de
convénios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres,
firmados com órgãos ou entidades de direito público ou
privado, nacionais ou internacionais, pelo órgão ou pela
entidade a que pertence o servidor ou por aquele em que
estiver eventualmente lotado.
Art. 35 - 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, observadas as correções conforme o disposto no art.
40, e seu parágrafo único, desta lei.
§ 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. 36 - A lei orçamentária conterá dispositivo auto-
rizando operações de crédito por antecipação da receita e
para refinanciamento da dívida.
Art. 37 - A abertura de créditos suplementares e especiais
será feita por decreto, após autorização legislativa, nos
termos do art. 42 da Lei ng 4.320, de 17 de março de 1964,
sem prejuízo de atos preparatórios e complementares no
ãmbito de cada Poder.
Art. 38 - As dotações referentes a despesas com publicação
de atos e matérias no diário oficial do Estado, o "Minas
Gerais', serão consignadas aos órgãos a que estiverem
afetas, sem prejuízo do disposto na Lei ng 10.468, de 5 de
abril de 1991, no que respeita a pagamento centralizado pela
Secretaria de Estado da Fazenda-
Art. 39 - As dotações correspondentes a Despesas de
Exercícios Anteriores, correntes e de capital, dos órgãos da
administração direta serão consignadas, descen-
tralizadamente, a seus próprios programas de trabalho.
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Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder,
trimestralmente, à correção dos valores das dotações or-
çamentárias do Orçamento Fiscal e do Orçamento de Inves-
timento das Empresas Controladas pelo Estado, pela diferença
entre a variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna, da Fundação Getúlio Vargas, e a estimada na lei
orçamentária, observado o comportamento da receita
orçamentária no período.
Parágrafo único - A correção de que trata este artigo dar-
se-á por decreto, que fixará um idêntico percentual para
todas as dotações.
Art. 41 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o
título de Reserva de Contingência não serão inferiores a 1%
(um por cento) da receita orçamentária total estimada para
1994.
Art. 42 - 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. 43 - Será incluída no projeto de lei orçamentária
programação de despesas á conta de recursos estimados de
alterações de legislação tributária cujos projetos estejam
em tramitação ou que venham a ser enviados à apreciação da
Assembléia Legislativa durante a tramitação do Orçamento.
Parágrafo único - A programação condicional de q ue trata
este artigo será identificada á parte do restante do
Orçamento.
Art. 44 - Os recursos oriundos do Tesouro Estadual a serem
aplicados em obras viárias, como a BR-381 e outras, serão
considerados para efeito do disposto no parágrafo único do
art. 158 da Constituição do Estado.
Art. 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art 46 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Dílzon Melo, Presidente - Wanderley Ávila, Relator - Mauri

Torres.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 23 de julho de 1993

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.384/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.384/93, do Deputado José Bonifácio,
visa a declarar de utilidade pública o Núcleo Comunitário
Central dos Amigos de Curvelo - NUCAC -' com sede no
Município de Curvelo.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou impedimento a que prosseguisse
sua tramitação, vem o projeto a esta comissão, para o lQ
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em apreço tem por objetivo o desenvolvimento das
potencialidades sociais e econômicas do Município de
C y rvelo, o que a torna imprescindível àquela comunidade.
E oportuna a declaração de utilidade pública, para o
prosseguimento do trabalho desenvolvido por essa
instituição.
Entretanto, visando ao aperfeiçoamento do projeto, torna-se

necessário apresentar emenda modificando o seu art. 1Q, para
corrigir a sigla da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.384/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1, apresentada a
seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo

Comunitário Central dos Amigos de Curvelo - NUCAC -, com
sede no Município de Curvelo".
Sala das Comissões, 22 de julho de 1993.
Wílson Pires, Relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.419/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

o projeto de lei epigrafado, do Governador do Estado, tem
como objetivo alterar o percentual da bolsa de estudo
concedida a aspirante em curso da Academia de Policia Civil
de Minas Gerais.
Publicada em 26/5/93, veio a proposição a esta comis-são,

para ser apreciada preliminarmente quanto aos aspectos da
constitucionalidade, da legalidade e da juridicidade, nos
termos do art. 195, c/c o art. 193, V, "a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
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O art. 66, III, "f" da Constituição Estadual dispõe
textualmente;
"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

rii - do Governador do Estado:
a) .......................................................
f) a organização 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.).
Mais adiante, a mesma Carta mineira, no campo das atri-

buições do Governador do Estado, dispõe:
"Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo".
Com efeito, o assunto em tela enquadra-se perfeitamente no
rol das atribuições privativas do Governador, conforme se
depreende da interpretação dos dispositivos constitucionais
retromencionados, inexistindo óbices que comprometam a
normal tramitação da matéria.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela constituciona-
lidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de
Lei ng 1.419/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, lg de julho de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Célio de Oliveira, Relator

- Romeu Queiroz - Gilmar Machado - Antônio Júlio - Bonifácio
Mourão - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.419/93

Reunião Conjunta das Comissões de Defesa Social e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Defesa Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, tem
como objetivo alterar o percentual da bolsa de estudo
concedida a aspirante em curso da Academia de Policia Civil
de Minas Gerais.
Publicada em 26/5/93, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
preliminar pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria.
Agora, para atender ao disposto no art. 195, c/c o art.
103, VII, d", do Regimento Interno, vem o projeto a esta
comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em tela procura elidir uma distorção até então

detectada nos critérios de concessão de bolsa de estudo em
cursos promovidos pela Academia de Policia Civil de Minas
Gerais.
Para ingressarem nos cursos preparatórios daquela entidade,

os aspirantes à carreira da Polícia Civil, pelos atuais
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critérios, recebem urna bolsa de estudo, cuja remuneração é
bastante insignificante diante de suas necessidades diárias.
Pelas novas regras, conforme se propõe, apesar da redução
numérica do percentual, os aspirantes que se encontrem
frequentando curso na Academia de Policia Civil farão jus a
um valor mais elevado com relação a bolsa de estudo já que o
percentual utilizado para indicar tal valor incidirá sobre a
remuneração atribuída á inicial da série de classes para a
qual o aprovado em concurso se tenha candidatado.
Outra questão que aflige o Poder Executivo, no âmbito de
sua esfera de atuação, diz respeito às pendências relativas
ao processo de liqüidação da PROBAN - Processamento Bancário
de Minas Gerais S.A.
Para que o processo de liqüidação supracitado tenha o seu
trâmite normal, de acordo com as orientações do Tribunal de
Contas do Estado, torna-se imperioso que sejam tornadas
algumas providências relacionadas à alienação de Imóveis
pertencentes à entidade.
Com efeito, para que tais providências sejam efetivadas em
perfeita sintonia com as regras constitucionais e legais
vigentes, apresentamos, na conclusão do nosso parecer, a
Emenda ng 1, cujo objetivo é dotar a PROBAN de instrumento
legal capaz de eliminar quaisquer entraves de natureza
jurídica quando da alienação dos referidos imóveis.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no lg

turno, do Projeto de Lei nQ 1.419/93, acrescido da Emenda ng
1, transcrita a seguir.

EMENDA No 1
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Fica a PROBAN - Processamento Bancário de

Minas Gerais S.A. autorizada a alienar, mediante licitação,
os seguintes imóveis:

- Imóvel localizado na Galeria Azarias Vilella, 30, 4g
andar do Edifício Galeria Solar, Centro, Juiz de Fora,
conforme escritura de compra e venda lavrada no Cartório do
3g Oficio de Notas do Município de Juiz de Fora, no livro ng
154, a fls. 21, e registrada, em 1981, no Cartório do 2g
Oficio de Registros de Imóveis, no livro ng 2, com a
matricula nQ 9.112 e ng 9.113.
II - Imóvel localizado na Alameda do Café, 242, Jardim

Andere, andares térreo e subsolo, na cidade de Varginha,
conforme escritura de compra e venda lavrada no Cartório do
lg Oficio do Município de Varginha, no livro ng 165, a fls.
121, com data de 17 de dezembro de 1981.
III - Imóvel localizado na Rua Prata, 479, Bairro

Aparecida, Município de Uberlãndia, conforme escritura de
compra e venda lavrada no Cartório do 3 g Oficio de Notas do
Município de Uberlândia, no livro ng 488, a fls. 45, e
registrada no Cartório do lg Oficio de Registros de Imóveis.
no livro ng 2. com a matrícula ng 26.310.
IV - Imóvel constituído por parte do edifício localizado na

Av. Afonso Pena, 3.892, no Bairro Mangabeiras, na cidade de
Belo Horizonte, conforme escritura de compra e venda lavrada



504

no Cartório do 3g Oficio de Notas do Município de Belo
Horizonte, no livro ng 366-B, às fls. 1 a 3, com data de 12
de outubro de 1979.".
Sala das Comissões, 1Q de julho de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Bernardo Rubinger, Relator
- Antônio Júlio - Bonifácio Mourão.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epigrafe tem por objetivo alterar o percentual da bolsa de
estudo concedida a aspirante em Curso da Academia de Policia
Civil de Minas Gerais.
Publicado em 26/5/93, foi o projeto enviado à Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria.
Enviado à Comissão de Defesa Social, o projeto foi

aprovado, acrescido da Emenda ng 1.
Nos termos regimentais, vem o projeto, agora, a esta

comissão para receber parecer.
Fundamentação

O projeto em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário a sua aprovação, excetuando-se
apenas um ponto onde se faz mister uma alteração, razão por
que apresentamos a Emenda ng 2, que transcrevemos no final
deste parecer, destinada a indicar recursos para cobrir as
despesas de execução da futura lei.
A medida está de acordo com a legislação vigente, merecendo
prosperar nesta Casa.

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

ng 1.419, com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de
Defesa Social, e com a Emenda ng 2, a seguir transcrita.

EMENDA Ng 2
Acrescente-se, onde convier:
"Art .....- As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão por conta dos créditos orçamentários consignados à
Secretaria de Estado da Segurança Pública.".
Sala das Comissões, lQ de julho de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Baldonedo Napoleão, Relator

- Célio de Oliveira - Bernardo Rubinger - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NQ 23192
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei
complementar em apreço dispõe sobre a organização da
Procuradoria-Geral do Estado e dá outras providências.
Durante o lQ turno, foi o projeto aprovado , com as Emendas

do ng 1 ao 19.
Retorna a matéria, agora, a esta comissão, a fim de ser

examinada no 2Q turno.
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Nos termos do art. 196, 1Q, do Regimento Interno,
apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
análise não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário a sua aprovação.
A medida proposta no projeto em apreço está de acordo com a
legislação vigente, merecendo prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar ng 23/92, no 2c turno, na forma do vencido
no lg turno.
Sala das Comissões, lg de julho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, Relator -
Roberto Amara] - Raul Messias - Sebastião Costa - Baldonedo
Napoleão.

Redação do Vencido no iQ Turno
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 23192

Organiza a Procuradoria-Geral do Estado e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. lg - Esta lei organiza a Procuradoria-Geral do Estado,
define sua competência e dispõe sobre o regime jurídico dos
integrantes da carreira de Procurador do Estado-
Art. 2g - São princípios institucionais da Procuradoria-
Geral do Estado a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.

Capitulo II
Da Competência

Art. 3g - A Procuradoria-Geral do Estado, órgão autônomo, é
instituição diretamente subordinada ao Governador do Estado,
exerce funções essenciais à Justiça, nos termos da
Constituição Federal, competindo-lhe privativamente;

- representar o Estado, dentro ou fora de seu território,
perante qualquer juízo ou tribunal, ou por determinação do
Governador do Estado, em qualquer ato;
II - defender, judicial e extrajudicialmente, ativa ou

passivamente, os atos e prerrogativas do Estado;
III - prestar consultoria e assessoramento jurídico e

técnico-legislativo ao Poder Executivo;
IV - elaborar informações a serem prestadas ao Poder

Judiciário em mandado de segurança impetrado contra ato do
Governador do Estado ou de autoridade do Poder Executivo a
ele diretamente subordinada;
V - representar ao Governador do Estado para propositura de

ação direta de Inconstitucionalidade de quaisquer normas, ou
decorrente da omissão delas, minutar a correspondente
petição, bem como as informações a serem prestadas, na forma
da legislação específica;
VI - suscitar, por determinação do Governador do Estado, a
iniciativa do Procurador-Geral da República, para que o
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Supremo Tribunal Federal estabeleça a interpretação de lei
ou ato normativo federal ou estadual;
VII - opinar, previamente, com referência ao cumprimento de
decisão judicial e em pedido de extensão de julgado,
relacionados com a administração direta;
VIII - promover a expropriação amigável ou judicial de bens

declarados de utilidade pública;
rx - emitir parecer sobre consulta formulada pelo

Governador do Estado, por Secretário de Estado ou por
dirigentes de órgão autônomo;
X - propor ação civil pública ou nela intervir,
representando o Estado;
XI - intervir, como assistente ou litisconsorte, em ação

popular que envolva interesse do Estado, por determinação do
Procurador-Geral do Estado;
XII - sugerir modificação de lei ou de ato normativo
estadual, quando julgar necessário ou conveniente ao
interesse do Estado;
XIII - exercer a defesa de interesse da administração
pública estadual perante os órgãos de fiscalização
financeira e orçamentária, sem prejuízo das atribuições do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado;
XIV - examinar, previamente, as minutas-padrão de edital de
licitação, bem como as de contrato, acordo ou ajuste de
interesse de órgãos da administração direta;
XV - defender os interesses do Estado em contencioso
administrativo;
XVI - opinar em processo administrativo em que haja questão
judicial correlata ou nele influente como condição de seu
prosseguimento;
XVII - orientar as Secretarias de Estado sobre
interpretação e aplicação da legislação;
XVIII - preparar a redação de despacho, de projeto de lei
de iniciativa do Governador do Estado e respectiva mensagem
a serem enviados ao Poder Legislativo, bem como a
fundamentação de razões de veto;
XIX - realizar, por solicitação do Governador do Estado,
estudo técnico sobre matéria objeto de projeto de lei, de
decreto ou de despacho;
xx - promover a realização de concurso público para
ingresso na carreira de Procurador do Estado;
XXI - manter intercâmbio com as Procuradorias-Gerais dos

Estados;
XXII - desempenhar outras atribuições que lhe forem
expressamente cometidas por lei ou pelo Governador do
Estado.

Titulo II
Da Organização
Capitulo único

Da Estrutura Orgânica
Art. 4 - A Procuradoria-Geral do Estado compreende:

- a administração superior:
a) o Procurador-Geral do Estado;
b) o Procurador-Geral Adjunto do Estado;
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c) o Conselho da Procuradoria-Geral do Estado;
II - as unidades de execução na área judicial e

extrajudicial e de apoio administrativo:
a) Procuradoria Administrativa:
1 - Diretoria de Documentação e Controle de Ações de

Pessoal
b) Procuradoria de Obrigações:
1 - Diretoria de Documentação e Controle de Ações Civeis;
c) Procuradoria do Patrimônio Imobiliário;
1 - Diretoria de Documentação e Controle Patrimoniais;
d) Procuradoria de Trabalho e Previdência Social
1 - Diretoria de Documentação e Controle de Ações

Trabalhistas;
e) Procuradorias Regionais:
1 - Diretoria de Documentação de Ações do Interior;
III - as unidades de execução na área consultiva e

assessoramento jurídico e técnico-legislativo e de apoio
administrativo:
a) Consultoria Jurídica:
1 - Diretoria de Documentação e Jurisprudência;
b) Assessoria Técnico-Legislativa:
1 - Diretoria de Documentação e Controle Interno;
IV - as unidades de apoio administrativo e técnico:
a) Superintendência Administrativa:

- Diretoria de Pessoal:
2 - Diretoria de Administração Financeira e Contabilidade;
3 - Diretoria de Material e Patrimônio;
4 - Diretoria de Serviços Gerais e Transportes;
b) Superintendência de Documentação, Informação e
Divulgação:

- Diretoria de Biblioteca e Referências Técnicas;
2 - Diretoria de Documentação e Divulgação.
Parágrafo único - Ficam mantidas a descrição e a

competência das unidades de apoio administrativo e técnico,
definidas na legislação especifica, para as correspondentes
unidades previstas neste artigo
Art S - Subordina-se á Procuradoria-Geral do Estado o
Conselho de Administração de Pessoal-

Seção 1
Do Procurador-Geral do Estado

Art. 6Q - O Procurador-Geral do Estado é nomeado em caráter
comissionado dentre advogados de notória experiência
profissional, maiores de 35 (trinta e cinco) anos e de
reconhecido saber jurídico e ilibada reputação.
Parágrafo único - O Procurador-Geral do Estado é o Chefe da
Procuradoria-Geral do Estado e tem os direitos e as
prerrogativas de Secretário de Estado, devendo-se-lhe
conferir o tratamento a este concedido.
Art. 7Q - Compete ao Procurador-Geral do Estado:

- dirigir, coordenar e orientar as atividades da
Procuradoria-Geral do Estado;
II - determinar a propositura de ação necessária á defesa e

ao resguardo do Interesse do Estado;
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III - receber a citação inicial ou a comunicação referente
a qualquer ação ou processo ajuizado contra o Estado ou
sujeito à intervenção da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - avocar a defesa do Estado em qualquer ação ou

processo;
V - desistir, transigir, firmar compromisso, receber e dar
quitação, autorizar a suspensão do processo e deixar de
interpor recurso;
VI - definir o pólo processual nas ações populares;
VII - designar assistente técnico em processo judicial

arbitrando os respectivos honorários;
viri - autorizar o parcelamento de créditos decorrentes de
decisão judicial ou objeto de ação em curso ou a ser
proposta;
IX - celebrar convénio com vistas ao intercâmbio jurídico,

cumprimento de precatória e execução de serviço jurídico;
X - requisitar de órgão da administração pública documento,

exame, diligência e esclarecimento necessários à atuação da
Procuradoria-Geral do Estado;
XI - aprovar parecer emitido por Procurador do Estado;
XII - propor ao Governador do Estado a adoção, em caráter
normativo, de parecer da Procuradoria-Geral do Estado;
XIII - aprovar minuta-padrão de escritura, contrato,

convênio e outros instrumentos jurídicos;
XIV - representar o Estado nas assembléias de sociedade de

que participe;
XV - delegar competência aos Procuradores do Estado;
XVI - receber anteprojeto de lei ou minuta de decreto para
os efeitos previstos nos incisos XVIII e XIX do art. 3
desta lei, encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado pelo
Governador ou por sua ordem;
XVII - orientar o preparo de razões de veto a proposição de
lei;
XVIII - convocar eleição para o Conselho da Procuradoria-

Geral do Estado, regulamentando-a em resolução;
XIX - convocar e presidir reunião do Conselho da
Procuradoria-Geral do Estado;
XX - determinar ao Corregedor a instauração de sindicância,
inquérito ou processo administrativo q ue envolva ocupante de
cargo de provimento em comissão do Quadro Especifico de
Pessoal da Procuradoria-Geral do Estado;
XXI - fixar, ouvido o Conselho da Procuradoria-Geral do
Estado, a área de atuação de cada Procuradoria Regional
XXII - designar os coordenadores de áreas e as respectivas

funções;
XXIII - propor a abertura de concurso para provimento de
cargos de Procurador do Estado e indicar os integrantes da
comissão examinadora;
XXIV - fazer publicar, semestralmente, até 31 de janeiro e
31 de julho, a lista de antiguidade dos Procuradores do
Estado;
XXV - decidir processo relativo ao interesse da
Procuradoria-Geral do Estado, aos direitos e deveres do
Procurador do Estado e do Consultor Técnico e conceder
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vantagens ao pessoal administrativo, na forma da lei e da
legislação aplicável ao servidor público estadual;
XXVI - encaminhar ao Governador do Estado o expediente de

cumprimento ou de extensão de decisão judicial
XXVII - orientar a elaboração da proposta orçamentária da
Procuradoria-Geral do Estado, autorizar despesa e ordenar
empenho;
XXVIII - baixar resoluções e expedir instruções;
XXIX - zelar pela fiel observãncia da legislação,
oferecendo representação:
a) á autoridade competente, sempre que tiver conhecimento

de sua inexata aplicação;
b) à Corregedoria de Justiça, contra o serventuário e
auxiliar da Justiça ou membro do Poder Judiciário pela
inobservância ou cumprimento irregular de disposição legal
ou regulamentar;
c) ao Ministério Público, para procedimento criminal
cabível em delito contra a Fazenda Pública Estadual;
d) ao titular da Delegacia Especializada de Crimes contra a
Fazenda Pública, para o necessário procedimento policial;
XXX - delegar atribuição

Seção II
Do Procurador-Geral Adjunto do Estado

Art. 8g - Ao Procurador-Geral Adjunto do Estado, nomeado em
comissão, dentre advogados, mediante recrutamento amplo.
incumbe:

- substituir, automaticamente, o Procurador-Geral do
Estado em seu Impedimento, ausência, férias, licenças, bem
corno assumir o cargo em caso de vacância até nomeação do
novo titular;
II - exercer a coordenação e supervisão dos órgãos das

áreas judicial e extrajudicial, de consultoria e
assessoramento jurídico e técnico-legislativo da
Procuradoria-Geral do Estado;
III - auxiliar o Procurador-Geral do Estado no exercido de

suas atribuições;
IV - prestar assessoria direta ao Procurador-Geral do

Estado;
V - coordenar e supervisionar as unidades administrativas

da Procuradoria-Geral do Estado;
VI - coordenar as atividades de apoio técnico de perícias e

cálculos de liquidação de valores;
VII - coordenar as atividades de pesquisa, de
desenvolvimento tecnológico da Procuradoria-Geral do Estado
e as de seu pessoal
VIII - exercer, mediante delegação de competência, as

atribuições que lhe forem conferidas.
Seção III

Do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado
Art. 9 - 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
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(seis) Procuradores do Estado, sendo 2 (dois) de cada
classe, e de 1 (um) Consultor- Técnico, eleitos por seus pa-
res, em escrutínio secreto, compete, além de outras
atribuições previstas nesta lei:

- deliberar sobre matéria de interesse da Procuradoria-
Geral do Estado, quando solicitado seu pronunciamento pelo
Procurador-Geral do Estado;
II - dirimir dúvida ou omissão atinente à competência das

Procuradorias e dos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;
III - representar ao Procurador-Geral do Estado sobre

providências reclamadas pelo interesse público ou pela
conveniência do serviço da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - auxiliar o Procurador-Geral do Estado, por intermédio
do Corregedor, no exercício do poder disciplinar,
relativamente aos Procuradores do Estado, propondo-lhe a
aplicação de penas disciplinares;
V - propor ao Procurador-Geral do Estado alteração na
estrutura ou competência da Procuradoria-Geral do Estado;
VI - indicar candidato á promoção por antiguidade e
organizar lista tríplice para promoção por merecimento na
carreira de Procurador do Estado;
VII - elaborar e votar seu regimento interno.

1Q - O conselho reunir-se-á mensalmente, no primeiro dia
útil, ou quando convocado pelo Procurador-Geral do Estado ou
por 7 (sete) de seus membros.

2Q - O conselho se instalará com o mínimo de 8 (oito)
membros.

- O Procurador-Geral do Estado votará apenas para
efeito de desempate nos processos submetidos à apreciação do
conselho.
§ 4Q - O Procurador-Geral do Estado será substituído na
Presidência, em sua ausência ou impedimento, pelo
Procurador-Geral Adjunto do Estado ou pelo Procurador-Chefe
mais antigo na carreira de Procurador do Estado.

Sg - O Procurador do Estado e o Consultor Técnico eleitos
na forma deste artigo, no mês de abril, terão mandato de um
ano, admitida uma reeleição, e, no caso de vacância do cargo
do titular e do suplente, haverá eleição para completar o
mandato.

6g - Cada Conselheiro representante de classe terá o
respectivo suplente.
# 7Q - Perderá o mandato o Conselheiro que deixar de

comparecer a 4 (quatro) reuniões do conselho, salvo doença
comprovada, atividade autorizada pelo órgão ou justificativa
por ele aceita.
Art. 10 - Ao Corregedor, auxiliar do conselho; designado
pelo Procurador-Geral do Estado dentre Procuradores do
Estado de Classe Especial, incumbe:

- colaborar no exercido do poder disciplinar;
II - instaurar sindicância, inquérito ou processo

administrativo, nos termos do inciso XX do art. 7Q;
III - promover correição nos órgãos de execução da

Procuradoria-Geral do Estado;
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IV - acompanhar a atuação do Procurador do Estado durante o
estágio confirmatório;
V - opinar motivadamente pela confirmação ou exoneração do
Procurador do Estado 120 (cento e vinte) dias antes do
término do estágio;
VI - prestar informações para organização de lista de

promoção;
VII - sugerir anotação de elogio ou falta na pasta
funcional do Procurador do Estado;
vtu - propor medida de aprimoramento dos serviços.

Seção IV
Das Procuradorias, da Consultoria Jurídica e da Assessoria

Técnico-Legislativa
Art. li - As Procuradorias, a Consultoria Jurídica e a
Assessoria Técnico-Legislativa têm a seguinte competência
básica:

- à Procuradoria Administrativa compete a execução dos
serviços de representação e defesa do Estado nas causas de
interesse dos agentes políticos e servidores públicos
estaduais, bem como a elaboração de informações e
acompanhamento, nos juizos e instâncias, das ações de
mandado de segurança e das demais ações constitucionais;
II - à Procuradoria de Obrigações compete a execução dos

serviços de representação e defesa do Estado em juízo, como
autor, réu, litisconsorte, assistente ou opoente,
ressalvadas as competências das demais Procuradorias, bem
como o exame prévio de minutas-padrão de edital de
licitação, de contrato, acordo ou ajuste de interesse de ór-
gãos da administração direta;
III - à Procuradoria do Patrimônio Imobiliário compete a

execução dos serviços de representação e defesa do Estado em
juizo, em ações e processos relacionados com direitos reais,
patrimônio imobiliário, terras devolutas e desapropriações;
IV - à Procuradoria do Trabalho e Previdência Social

compete a execução dos serviços de representação e defesa do
Estado junto aos juízos da Justiça do Trabalho e órgãos da
Previdência Social;
V - às Procuradorias Regionais compete representar o
Estado, no âmbito de sua jurisdição, em todas as causas cujo
objeto seja da competência da Procuradoria-Geral do Estado;
VI - à Consultoria Jurídica compete prestar assessora-mento
jurídico e advocacia consultiva aos órgãos da administração
direta, emitir parecer em consulta dirigida à Procuradoria-
Geral do Estado, bem como coordenar e orientar as atividades
de consultorla e assessoramento jurídico nas Secretarias de
Estado e órgãos autônomos;
VII - à Assessoria Técnico-Legislativa compete preparar a
redação final dos projetos de lei de iniciativa do
Governador do Estado e elaborar as mensagens a serem
encaminhadas à Assembléia Legislativa; fazer pesquisa para
fundamentar a elaboração dos projetos de lei, dos decretos,
dos regulamentos e de outros atos do Governador do Estado;
fazer estudo técnico determinado pelo Governador do Estado
para esclarecer matéria a ser objeto de lei ou de decreto;
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acompanhar a discussão de projeto de lei em tramitação na
Assembléia Legislativa e sugerir as providências indicadas;
preparar as razões de veto a proposição de lei e incumbir-se
de qualquer trabalho de natureza técnico-legislativa
determinado pelo Governador do Estado ou por sua ordem.

l Q - As Procuradorias Regionais, em número de 5 (cinco),
terão área de atuação fixada pelo Procurador-Geral do
Estado, sendo os cargos de Procurador Regional
correspondentes de provimento em comissão e de recrutamento
limitado.
§ 2Q - Ao Procurador do Estado de Minas Gerais em Brasilia-

OF, cujo cargo é de provimento em comissão e de recrutamento
amplo, serão atribuidos o mesmo vencimento e gratificação do
cargo de Procurador Regional.

- Ao Procurador de que trata o parágrafo anterior
compete atuar em processos de interesse do Estado,
interpondo os recursos cabíveis perante os Tribunais
Federais com sede em Brasilia.

Seção V
Dos Procuradores-Chefes, do Consultor-Chefe e do Consultor

Técnico
Art. 12 - Ao Procurador-Chefe incumbe:

- dirigir, coordenar e controlar a respectiva
Procuradoria;
II - distribuir processo para elaboração de parecer ou

acompanhamento judicial
III - orientar o Procurador do Estado nos processos ou

ações judiciais, assumindo pessoalmente o patrocínio daquele
que entender conveniente;
IV - cientificar o Procurador-Geral do Estado da solução

dos processos e ações pendentes, propondo o arquivamento ou
a desistência daquele em que verificar a impossibilidade de
se iniciar ou prosseguir o procedimento judicial;
V - apreciar o parecer emitido pelo Procurador do Estado,
submetendo-o à consideração do Procurador-Geral do Estado;
VI - requisitar, por intermédio do Procurador-Geral do
Estado, de órgão ou entidade da administração direta ou
indireta certidão, informação, parecer, perícia ou documento
necessário á defesa do Estado;
VII - promover reunião dos Procuradores do Estado de sua
Procuradoria, para discussão de assunto de interesse do
serviço;
VIII - representar ao Procurador-Geral do Estado nos
assuntos de interesse do serviço ou em caso de
irregularidade ocorrida;
IX - providenciar pessoal, material, equipamento e

transporte indispensáveis à manutenção e ao desenvolvimento
das atividades da Procuradoria sob sua chefia;
X - encaminhar, mensalmente, ao Procurador-Geral do Estado

o relatório da Procuradoria.
Art. 13 - Ao Consultor-Chefe incumbe, além das atribuições
administrativas comuns ao Procurador-Chefe, distribuir as
matérias submetidas ao exame cia Assessoria Técnico-
Legislativa relativas ao preparo de projeto de lei e
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respectiva mensagem, de decreto e despacho, da fundamentação
de razões de veto, bem como dos estudos de trabalhos de
natureza técnico-legislativa determinados pelo Governador do
Estado, orientando na sua execução.
Árt 14 - Os cargos de Procurador-Chefe, em número de 5
(cinco), são de provimento em comissão e de recrutamento
limitado dentre os Procuradores do Estado.
Parágrafo único - O cargo de Consultor-Chefe, de provimento
em comissão, é de recrutamento amplo dentre bacharéis em
Direito de reputação ilibada, com notário conhecimento da
área técnico-legislativa e de comprovada experiência na
administração pública.
Art. 15 - Fica mantido na Procuradoria-Geral do Estado o
Grupo de Consultoria, constituído de cargos de Consultor
Técnico, lotado na Assessoria Técnico-Legislativa, de
provimento em comissão e de recrutamento amplo, em número
fixado em lei própria, privativo de bacharel em Direito, com
notório conhecimento da área técnico-legislativa ou
comprovada experiência na administração pública.
Parágrafo único - Ao Consultor Técnico incumbem trabalhos

de natureza técnico-legislativa, a elaboração de pareceres e
pesquisas de interesse do Governo do Estado e a prestação de
consultoria sobre matérias determinadas pelo Governador do
Estado.
Art. 16 - Haverá funções de Coordenador de Área, em número

não inferior a 10% (dez por cento) dos cargos da carreira,
exercidas por Procurador do Estado, para auxiliar o
Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral Adjunto do
Estado e o Procurador-Chefe no desempenho de suas
atribuições.
J l Q - Na Assessoria Técnico-Legislativa, o Coordenador de
Area será recrutado dentre os ocupantes do cargo de
Consultor Técnico

- O Coordenador de Área, designado pelo Procurador-
Geral do Estado, substituirá, automaticamente, em caso de
ausência eventual, o Procurador-Chefe ou o Consultor-Chefe.
§ 3Q - E vedada a acumulação da função de Coordenador de

Área com qualquer outro cargo ou função na Procuradoria-
Geral do Estado

Seção VI
Art. 17 - Ao Procurador do Estado incumbe:
1 - representar o Estado em juizo, ativa ou passivamente,

seja como autor, réu, litisconsorte, assistente ou opoente,
mediante delegação de poderes do Procurador-Geral do Estado;
II - emitir parecer em processo administrativo e responder

consulta sobre matéria de sua competência;
III - participar, por determinação do Procurador-Geral do

Estado, de comissão e grupo de trabalho;
IV - sugerir declaração de nulidade de ato administrativo

ou sua revogação;
V - examinar previamente minuta de contrato a ser firmado
pelo Estado e outros instrumentos jurídicos;
VI - preparar minuta de informações a serem prestadas ao
Poder Judiciário, em mandado de segurança impetrado contra
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ato de autoridade do Poder Executivo ou em qualquer ação
constitucional.

Titulo III
Da Carreira de Procurador do Estado

Capitulo
Da Carreira, do Cargo e do Concurso

Art. 18 - A carreira de Procurador do Estado é constituída
das classes de Procurador do Estado de ia Classe, de
Procurador do Estado de 2a Classe e de Procurador do Estado
de Classe Especial.
Art. 19 - O ingresso na carreira se dará em cargo de
Procurador do Estado de la Classe e dependerá de aprovação
prévia em concurso público especifico de provas e títulos
realizado pela instituição, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais,
obedecida, para nomeação, a ordem de classificação.
Art. 20 - O concurso será realizado, obrigatoriamente,
quando o número de cargos vagos exceder a 10% (dez por
cento) da carreira, e, por determinação do Procurador-Geral
do Estado, quando o reclamar a necessidade da Instituição.
Art. 21 - O edital para o concurso conterá os requisitos de
inscrição, as matérias sobre as quais versarão as provas e
os respectivos programas, os critérios de avaliação das
provas e dos títulos e o número dos cargos vagos.
Art. 22 - São requisitos para a inscrição:

- ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - ser bacharel em Direito inscrito na Ordem dos

Advogados do Brasil;
rir - possuir, no mínimo, 2 (dois) anos de prática forense

devidamente comprovada-
Art. 23 - O prazo de validade do concurso é prorrogável,

por decisão do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado, até
o limite fixado pela Constituição Federal.

Capitulo II
Da Nomeação, da Posse, do Exercício e do Estágio

Conf i rmatór i o
Art. 24 - A nomeação, a posse e o exercício do Procurador
do Estado regulam-se pelas normas do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado-
Art. 25 - O Procurador-Geral do Estado determinará o local
do exercício dos Procuradores do Estado nos órgãos de
execução previstos no art. 4g desta lei, excetuada a
Assessoria Técnico-Legislativa, respeitadas a conveniência
do serviço e, se possível, a preferência manifestada.
Art. 26 - Decorrido o prazo de 2 (dois) anos de ingresso na

classe inicial da carreira, o Procurador do Estado será
confirmado no cargo, se reconhecidos, em relatório, sua
idoneidade moral, seu zelo funcional, sua eficiência e sua
disciplina pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado.
§ lQ - Quando o relatório do conselho, a ser apresentado 60
(sessenta) dias antes do prazo referido neste artigo, for
contrário á confirmação, dele terá conhecimento o Procurador
do Estado, para alegação em 20 (vinte) dias.



515

6 2 - Concluso o processo, o Procurador-Geral do Estado
encaminhará, com parecer, o expediente ao Governador do
Estado, em caso de proposta de exoneração.

Capitulo III
Da Promoção

Art. 27 - As promoções na carreira de Procurador do Estado
serão feitas, alternadamente, por antiguidade e por
merecimento, dentro de 30 (trinta) dias após a ocorrência da
vaga.
Art. 23 - A antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo

exercício na classe e na carreira de Procurador do Estado e
no serviço público estadual.

lQ - Ocorrendo empate, resolver-se-á pelo critério de
maior tempo de serviço federal, municipal ou pela idade-
f 2Q - Nos meses de janeiro e julho de cada ano, o
Procurador-Geral do Estado mandará publicar no órgão oficial
a lista de antigüidade dos Procuradores do Estado em cada
classe, a qual conterá em anos, meses e dias o tempo de
serviço na classe, na carreira, no serviço público estadual
e no serviço público em geral.
f 3Q - As reclamações contra a lista de classificação
deverão ser apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias
contados da respectiva publicação.f 4Q - Importará interrupção na contagem de tempo para
promoção por antiguidade o afastamento do cargo, salvo para
o exercício de mandato eletivo, licença para tratamento de
saúde, férias-prêmio, licença-maternidade ou paternidade,
casamento ou luto, e desempenho de cargo em comissão
autorizado pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado.
Art. 29 - A promoção por merecimento dependerá de indicação
em lista triplice para a vaga, organizada pelo Conselho da
Procuradoria-Geral do Estado, em sessão secreta, e de
interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício na classe,
salvo se não houver quem preencha o requisito.
f lQ - O mérito para a promoção será aferido pelo conselho
pelos critérios de conceitos pessoal e funcional de
pontualidade, de dedicação, de eficiência, e de
contribuição para a organização e a melhoria dos serviços e
para o aprimoramento da cultura jurídica.

- Serão incluídos na lista tríplice os nomes votados
pela maioria absoluta, procedendo-se a tantos escrutínios
quantos necessários.
f 3Q - 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.
$ 4Q - Havendo mais de uma vaga, o conselho poderá indicar

tantos nomes quantos forem as vagas mais 2 (dois).
5Q - A lista de promoção por merecimento poderá conter

menos de 3 (três) nomes, se os remanescentes da classe com o
requisito do interstício forem, em número, inferior a 3
(três).
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Art. 30 - Terá direito á promoção por merecimento o
Procurador do Estado que figurar em lista pela terceira vez
consecutiva, ou pela quinta vez, alternadamente e, em caso
de empate, será promovido, em primeiro lugar, o de maior
tempo na carreira.
Art. 31 - O Governador do Estado promoverá, dentro de 15
(quinze) dias contados da data do recebimento do expediente,
os indicados à promoção por antiguidade ou merecimento.
Parágrafo único - A promoção realizada após o prazo fixado
neste artigo retroagirá ao dia seguinte ao de seu
vencimento.

Titulo IV
Dos Direitos, das Garantias e das Prerrogativas

Capitulo 1
Disposições Gerais

Art. 32 - Os Procuradores do Estado, Magistrados, membros
do Ministério Público e advogados devem-se consideração e
respeito mútuo.
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 ampla defesa.
Art. 34 - Em caso de infração penal imputada a Procurador
do Estado, a autoridade policial, tomando dela conhecimento,
comunicará o fato ao Procurador-Geral do Estado ou a seu
substituto legal, sob pena de responsabilidade.
Art. 35 - São prerrogativas do Procurador do Estado:
- usar distintivos e vestes talares, de acordo com os

modelos oficiais;
II - possuir carteira de identidade funcional, conforme

modelo aprovado pelo Procurador-Geral do Estado, e porte de
arma de acordo com a legislação própria;
III - requisitar auxilio e colaboração das autoridades

públicas para o exercício de suas atribuições;
IV - utilizar-se dos meios de transporte e comunicação

estaduais, quando o interesse do serviço o exigir;
V - agir, no desempenho de suas funções, em juízo ou fora
dele, com dispensa de emolumentos e custas, que não são
devidos, mesmo que as serventias não sejam oficializadas;
VI - ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto
em que funcione repartição judicial, ou outro serviço
público onde deva praticar ato ou colher prova ou informação
útil ao exercício de suas funções, dentro do expediente
regulamentar ou fora dele, desde que se ache presente
qualquer funcionário

lg - Aplica-se ao Consultor Técnico o disposto no art. 34
e no inciso II deste artigo -

- As prerrogativas previstas neste artigo aplicam-se,
no que couber, ao Procurador da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Capitulo II
Da Remuneração dos Cargos

Seção 1
Dos Cargos de Provimento Efetivo da Carreira
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Art. 36 - A remuneração do cargo de Procurador do Estado, a
qual será assegurada para efeito de aposentadoria, é
constituída do vencimento, da gratificação de que trata o
art. 38 desta lei e dos adicionais por tempo de serviço, que
serão calculados sobre a remuneração.
Art. 37 - O vencimento do Procurador do Estado guardará
diferença de até 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 75% (setenta e cinco por cento) do
vencimento fixado para o cargo de Procurador-Geral do
Estado.
Art. 38 - O Procurador do Estado percebe pelo exercício de
seu cargo a gratificação de 100% (cem por cento) sobre o
respectivo vencimento, a título de representação, que
integra a remuneração do cargo.

Seção II
Dos Cargos de Provimento em Comissão

Art. 39 - O vencimento do cargo de Procurador-Geral do
Estado é fixado em lei própria.

1Q - Na fixação do vencimento do cargo de que trata este
artigo será observado ainda o disposto no f lg do art. 39 e
no art. 135, da Constituição Federal.

- O vencimento do cargo de Procurador-Geral Adjunto do
Estado será fixado em lei própria.
f 3Q - O Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral

Adjunto do Estado fazem jus, pelo exercício de suas funções,
à gratificação de 100% (cem por cento) sobre o respectivo
vencimento, a titulo de representação, inacumulável com a
prevista no art. 38 desta lei.
6 4g - O Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral
Adjunto perceberão ainda, a titulo de gratificação de
função, verba de 20% (vinte por cento), calculada sobre a
remuneração, pelo exercício do cargo em comissão.
Art. 40 - Os vencimentos dos cargos de provimento em
comissão de Procurador-Chefe, Consultor-Chefe e Procurador
Regional serão fixados em lei própria.
Art. 41 - Os Procuradores-Chefes das Procuradorias e o
Procurador Regional perceberão ainda, a titulo de
gratificação de função, a verba de 20% (vinte por cento)
sobre o valor dá respectiva remuneração pelo exercício de
cargo em comissão.
Parágrafo único - O ocupante do cargo de Consultor-Chefe de
que trata o parágrafo único do art. 14 que não fizer jus à
gratificação a que se referem os arts. 38 e 42 desta lei,
inerente ao exercício dos cargos de Procurador do Estado e
Consultor Técnico, perceberá a aludida gratificação
acrescida da verba de que trata este artigo.
Art. 42 - A remuneração do cargo de Consultor Técnico, a

qual será assegurada para efeito de aposentadoria, observado
o disposto no art. 77 desta lei, compreende o vencimento, a
gratificação prevista no art. 38 desta lei e os adicionais
por tempo de serviço, que serão calculados sobre a
remuneração.
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Parágrafo único - O vencimento do cargo de Consultor
Técnico será fixado em lei própria e o seu valor não será
nunca inferior ao atribuído à classe final da carreira de
Procurador do Estado.

Seção ItI
Da Gratificação de Função

Art. 43 - O Procurador do Estado ou o Consultor Técnico, no
exercício da função de Coordenador de Área, nos termos do
art. 16 desta lei, perceberá verba de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da respectiva remuneração pelo exercício da
função.

Seção IV
De Outras Vantagens

Art. 44 - Serão atribuídas ainda ao cargo de Procurador do
Estado, aos cargos de provimento em comissão e á função
gratificada do Quadro Especifico de Pessoal da Procuradoria-
Geral do Estado gratificação e outras vantagens pecuniárias,
de caráter geral concedidas aos servidores civis do Estado,
desde que essas não tenham o mesmo titulo ou idêntico
fundamento de outras já integrantes da remuneração.
Art. 45 - Os proventos da aposentadoria ou da

disponibilidade de Procurador do Estado e da aposentadoria
de Consultor Técnico corresponderão à remuneração atribuída
ao ocupante do mesmo cargo na atividade.
Art. 46 - E devida pensão mensal por morte do Procurador do
Estado e do 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.
§ l - É vedada a acumulação da pensão de que trata este
artigo com outra percebida a mesmo titulo do Tesouro do
Estado, facultada a opção pelo recebimento da pensão do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPSEMG.
f 2Q - A pensão 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.

Titulo III
Das Férias

Art. 47 - O Procurador do Estado e o Consultor Técnico
gozarão férias individuais de 25 (vinte e cinco) dias úteis
por ano.
§ IQ - As férias não gozadas por conveniência do serviço

poderão ser gozadas, cumulativamente, em período posterior,
não excedendo cada etapa de gozo de 60 (sessenta) dias,
§ 2Q - As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos,
um dos quais com duração mínima de 10 (dez) dias úteis, de
acordo com o interesse do serviço.
Art. 48 - Não poderá entrar em gozo de férias o Procurador

do Estado com processo em seu poder por tempo excedente ao
prazo legal

Título V
Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos
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Capitulo
Dos Deveres e das Proibições

Art. 49 - E dever do Procurador do Estado:
- desincumbir-se diariamente de seus encargos funcionais

no foro ou na repartição;
II - realizar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os

serviços a seu cargo e aqueles atribuídos pelo Procurador-
Geral do Estado;
III - esgotar os recursos legais cabíveis, salvo dispensa

fundamentada do Procurador-Geral do Estado;
IV - observar sigilo funcional quanto á matéria dos

procedimentos em que atuar;
V - zelar pela boa aplicação dos bens confiados à sua

guarda;
VI - sugerir ao Procurador-Geral do Estado providências
tendentes à melhoria dos serviços no ãmbito de sua atuação.
Art. 50 - Além das proibições legais decorrentes do

exercício de cargo público, ao Procurador do Estado é vedado
especialmente:
1 - exercer a advocacia fora de suas atribuições
institucionais, em processos judiciais e extrajudiciais de
interesse direto do ente público que representa;
II - aceitar cargo, exercer função pública ou mandato naõ
legalmente autorizados;
III - empregar, em qualquer expediente oficial, ex- pressão

ou termos desrespeitosos;
IV - valer-se da qualidade de Procurador do Estado para

obter vantagens;
V - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre

assunto pertinente às suas funções, salvo quando autorizado
pelo Procurador-Geral do Estado.

Capitulo II
Dos Impedimentos

Art. 51 - E defeso ao Procurador do Estado exercer as suas
funções em processo ou procedimento:

- se parte ou, de qualquer forma, interessado;
II - se houver atuado como advogado da parte;
III - se houver interesse de cônjuge, parente consangüíneo

ou afim, em linha reta, ou na colateral, até o 3g grau;
IV - se houver postulado como advogado de qualquer das

pessoas de que trata o inciso anterior.
Art. 52 - O Procurador do Estado não poderá participar de

comissão ou banca de concurso, intervir no seu julgamento e
votar sobre organização de lista para promoção quando
ocorrer a hipótese prevista no artigo anterior.

Titulo VI
Da Responsabilidade Funcional

Capitulo 1
Do Regime Disciplinar

Art. 53 - Pelo exercício irregular da função pública, o
Procurador do Estado responde civil, penal e
administrativamente.
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Art. 54 - A responsabilidade civil decorre do procedimento
doloso ou culposo, com prejuízo da Fazenda Estadual ou de
terceiro.
Art. 55 - A responsabilidade penal abrange os crimes e
contravenções imputadas ao Procurador do Estado, nessa
cond i ção -
Art. 56 - A apuração da responsabilidade administrativa do
Procurador do Estado dar-se-á por meio de procedimento
determinado pelo Procurador-Geral do Estado.
Art. 57 - A atividade funcional do Procurador do Estado
estará sujeita à inspeção permanente por meio de correição
ordinária ou extraordinária.

lg - A correição ordinária será feita em caráter de
rotina, para verificar a eficiência e a assiduidade no
serviço.

2g - A correição extraordinária será determinada pelo
Procurador-Geral do Estado, visando a fim específico de
interesse do serviço.
Art. 58 - Concluída a correição, ouvido o Conselho da
Procuradoria-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Estado
adotará as medidas cabíveis.

Capítulo II
Das Infrações, das Penalidades e da Prescrição

Art. 59 - O Procurador do Estado ê passível das seguintes
penas disciplinares:

- advertência;
Ir - censura;
III - suspensão;
IV - demissão;
V - cassação de aposentadoria.
Art. 60 - As penas previstas no artigo anterior serão

aplicadas:
- a de advertência, reservadamente e por escrito, em caso

de negligência no exercício das funções do cargo;
Ir - a de censura, reservadamente e por escrito, em caso de

descumprimento do dever legal
III - a de suspensão, até 45 (quarenta e cinco) dias, em

caso de reincidência em falta anteriormente punida com
censura;
IV - a de suspensão, de 45 (quarenta e cinco) dias a 90
(noventa) dias, em caso de inobservância das vedações
impostas por esta lei ou de reincidência em falta
anteriormente punida com suspensão de até 45 (quarenta e
cinco) dias;
V - a de demissão, nos casos de:
a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio
estatal ou de bens ou valores confiados à sua guarda;
b) improbidade administrativa, nos termos do 4Q do art.

37 da Constituição Federal;
c) condenação por crime praticado com abuso de poder ou

violação de dever para com a administração pública, quando a
pena aplicada for igual ou superior a 2 (dois) anos.
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d) incontinência pública escandalosa que comprometa
gravemente, por habitualidade, a dignidade do cargo e da
instituição;
e) abandono do cargo;
f) revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em

razão do cargo;
g) aceitação ilegal de cargo ou função pública;
h) reincidência no descumprimento do dever legal,
anteriormente punido com a suspensão prevista no inciso
anterior;
VI - cassação de aposentadoria, nos casos de falta punível
com demissão, praticada quando ainda no exercício do cargo.
§ lg - A suspensão importa, enquanto durar, a perda dos
vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao
exercício do cargo.
§ 2g - Considera-se reincidência, para os efeitos desta
lei, a prática de nova infração dentro de 4 (quatro) anos,
após cientificado o infrator do ato que lhe tenha imposto
pena disciplinar.
§ 3o - Considera-se abandono do cargo a ausência do
Procurador do Estado aos serviços, sem causa justificada,
por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou 90 (noventa)
dias intercalados, no período de 12 (doze) meses.
Art. 61 - Na aplicação das penas disciplinares, considerar-

se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade
da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os
danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da
instituição.
Art. 62 - As penas de demissão, cassação de aposentadoria _e
a de suspensão superior a 45 (quarenta e cinco) dias serão
impostas pelo Governador do Estado, mediante processo
administrativo; as de suspensão inferior a 45 (quarenta e
cinco) dias, de advertência e de censura serão impostas pelo
Procurador-Geral do Estado, segundo procedimentos
estabelecidos no Regimento Interno do Conselho da
Procuradoria-Geral do Estado.
Art. 53 - A prescrição das faltas ocorrerá:

- em 1 (um) ano, no caso de falta punível com advertência
ou censura;
II - em 2 (dois) anos, no caso de falta punível com

suspensão;
III - em 4 (quatro) anos, no caso de falta punível com

demissão e cassação de aposentadoria.
Parágrafo único - A falta também prevista na lei penal como

crime prescreverá juntamente com este.
Art. 64 - A prescrição começa a correr:

- do dia em que a falta for cometida; ou,
II - do dia em que tenha cessado a continuação ou

permanência nas faltas continuadas ou permanentes.
Parágrafo único - Interrompe a prescrição a instauração de

processo administrativo ou a citação para a ação judicial.
Capitulo III

Da Sindicância e do Processo Disciplinar
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Art. 65 - A sindicância, sempre de caráter sigiloso, será
determinada pelo Procurador-Geral do Estado para apuração de
falta funcional.
Art. 66 - O sindicante colherá as provas por intermédio de

meios pertinentes, aplicando-se as disposições relativas ao
processo disciplinar.
Art. 67 - Na sindicância será obrigatoriamente ouvido o

sindicado, sob pena de nulidade.
Art. 68 - Encerrada a sindicância, o sindicante encaminhará

os autos ao Procurador-Geral do Estado, propondo as medidas
cabíveis.
Art. 69 - Compete ao Procurador-Geral do Estado deter-minar
a instauração de processo disciplinar para a apuração de
falta punível com suspensão ou demissão, observado o sigilo
no procedimento.
Parágrafo único - Se a infração for punível com a pena de

demissão, caberá ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado
deliberar sobre a matéria.
Art. 70 - O processo disciplinar poderá ser confidencial, e
as penas disciplinares farão referência exclusivamente ao
número do processo, sem menção ao fato que lhe deu origem.
Art. 71 - O pedido de revisão será dirigido à autoridade

aplicadora da pena, e esta, se o admitir, determinará o seu
processamento em apenso aos autos originais e designará
comissão revisora, composta de 3 (três) Procuradores do
Estado de Classe Especial, não participantes do processo
disciplinar.
Art. 72 - O disposto nos Títulos V e vt aplica-se, no que

couber, ao Consultor Técnico.
Art. 73 - Aplicam-se ao processo disciplinar de q ue trata
este capitulo as normas da legislação atinente aos
servidores públicos civis do Estado e as que forem baixadas
pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado.

Título VII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 74 - O inciso II do art. lg da Lei Complementar ng 21,
de 27 setembro de 1991, que regulamenta os 1Q e 4g do
art. 123 da Constituição do Estado e dá outras providências,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. I Q - ...............................................
II - os Procuradores de Justiça que estiverem no exercício

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 da lista de que trata o inciso
anterior, se a ela forem concorrer.".
Art. 75 - Fica revogado o art. 3Q da Lei Complementar ng
22, de 8 de novembro de 1991.
Art. 76 - A assistência jurídica nos assuntos relacionados
com atos praticados pelo Poder Legislativo ou por sua
administração compete ao órgão próprio da Assembléia
Legislativa.
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Parágrafo único - A representação do Estado, em juízo, na
matéria de que trata este artigo, compete á Procuradoria-
Geral da Assembléia Legislativa, por intermédio de seu
titular, ou de seus Procuradores, mediante delegação de
poderes daquele.
Art. 77 - Fica assegurado aos atuais Procuradores do Estado

manifestar a opção de que trata o § lQ do art. 22 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado, no prazo a ser fixado pelo Procurador-Geral do
Estado.
Art. 78 - O Secretário de Estado poderá solicitar a
indicação de Procurador do Estado para atuar como Assessor
Jurídico na Secretaria ou para atuar na prestação de
qualquer serviço jurídico diretamente pela Procuradoria-
Geral do Estado.
Art. 79 - A Procuradoria-Geral do Estado manterá estágio
profissional remunerado para acadêmicos de Direito,
selecionados em concurso público de provas, na forma que
dispuser regulamento próprio.
Art. 80 - Aplica-se a legislação de pessoal complementar em
vigor ao ocupante de cargo de provimento em comissão e de
função gratificada do Quadro Específico a que se refere o
art. 44 desta lei, relativamente aos direitos e vantagens
decorrentes dos respectivos exercícios.
Art. 81 - Os cargos de carreira de Procurador do Estado são
distribuídos pelas suas classes na forma da composição
numérica prevista no anexo desta lei, bem como os de
provimento em comissão de direção e chefia e do Grupo de
Consultoria.
Parágrafo único - A alteração da composição numérica de que
trata este artigo far-se-á em lei ordinária quando se fizer
necessária.
Art. 92 - Os vencimentos das classes da carreira de
Procurador do Estado e dos cargos de provimento em comissão
do Quadro Específico de Pessoal da Procuradoria-Geral do
Estado são os fixados no anexo desta lei, observada a
vigência nele indicada.
Parágrafo único - Sobre os valores dos vencimentos dos
cargos de que trata este artigo, constantes no anexo desta
lei, incidem, na mesma data de vigência e no mesmo índice
percentual, os reajustamentos gerais concedidos aos
servidores públicos estaduais, a partir da data de
encaminhamento deste projeto de lei complementar á Assem-
bléia Legislativa do Estado.
Art. 83 - O Grupo da Consultoria de que trata o art. 15

desta lei é o referido no art. 61 da Lei ng 9.724, de 29 de
novembro de 1988.
Art. 84 - Fica ressalvado o provimento de atual ocupante de

cargo de provimento em comissão de Consultor Técnico, de que
trata o f 2Q do art. 2Q da Lei Delegada ng 29, de 28 de
agosto de 1985, relativamente a servidor que possua
habilitação legal de Administrador, podendo, ainda, haver a
designação de servidor nessa situação para o cargo de
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Consultor-Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa, enquanto
este estiver vago.
Art. 85 - No que for omissa esta lei, aplicam-se as
disposições da Lei ng 869, de 5 de julho de 1952 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais).
Art. 86 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no valor de até 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-
Art. 87 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observada a vigência indicada em seu anexo.
Art. 88 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei ng 9.724, de 29 de novembro de 1988.

- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 23/7/93.)

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.419/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Exmo. Sr. Governador do Estado, a proposição
em apreço tem por objetivo alterar o percentual da bolsa de
estudo concedida a aspirante em curso da Academia de Policia
Civil de Minas Gerais.
Aprovada no lg turno, com as Emendas ngs 1 e 2 vem a
matéria a esta comissão a fim de receber parecer no 2g
turno.
Nesta oportunidade, apresentamos a redação do vencido, que
é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme já tivemos oportunidade de nos manifestar, o
projeto em tela não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação. Não obstante,
apresentamos a Emenda no 1, transcrita no final deste
parecer.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.419/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno,
com a Emenda ng 1, a seguir transcrita.

EMENDA No 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Á liberação de recursos de folha de pessoal

pela Secretaria de Estado da Fazenda em cumprimento ao
disposto no art. 10 da Lei ng 10.120, de 29 de março de
1990, fica condicionada à certidão da Assembléia
Legislativa.".
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, Relator -
Dilzon Melo - Ádelmo Carneiro Leão - Péricles Ferreira -
Bonifácio Mourão.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.419/93
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Dá nova redação ao art. 81 da Lei no 6.406, de 16 de
dezembro de 1969, que contém a Lei Orgânica da Policia Civil
do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 81 da Lei nQ 5.406, de 16 de dezembro de
1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 81 - O candidato aprovado no concurso, até o li-mite

das vagas existentes na inicial de série de classes, será
matriculado, mediante prévia autorização do Governador do
Estado, no curso próprio da Academia e, designado Aspirante,
fará jus a uma bolsa de estudo durante toda a realização do
curso, equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor
correspondente á remuneração atribuída á inicial da série de
classes para a qual se tenha candidatado.".
Art. 2g - Fica a PROBAN - Processamento Bancário de Minas
Gerais S.A. autorizada a alienar, mediante licitação, os
seguintes imóveis:

- imóvel localizado na Galeria Azarias Vllella, 30, 4Q
andar do Edifício Galeria Solar, no Centro, em Juiz de Fora,
conforme a escritura de compra e venda lavrada no Cartório
do 3Q Oficio de Notas do Município de Juiz de Fora, no livro
154, a fls. 21 e registrada no Cartório do 2Q Oficio de
Registros de Imóveis, no livro nQ 2, com a matrícula ngs
9.112 e nQ 9.113, no ano de 1981;
II - imóvel localizado na Alameda do Café. 242, em Jardim

Andere, andares térreo e subsolo, em Varginha, con-forme a
escritura de compra e venda lavrada no Cartório do lQ Oficio
do Município de Varginha, no livro no 165, a fls. 121, na
data de 17 de dezembro de 1981;
III - imóvel localizado na Rua Prata, 479, no bairro

Aparecida, Município de Uberlândia, conforme a escritura de
compra e venda lavrada no Cartório do 3g Oficio de Notas do
Município de Uberlãndia, no livro ng 488, a fis. 45. e
registrada no Cartório do lg Oficio de Registros de Imóveis,
no livro nQ 2, com a matricula ng 26.310;
IV - imóvel constituído por parte do edifício locali-zado

na Av. Afonso Pena, 3.892, no Bairro Mangabeiras, em Belo
Horizonte, conforme a escritura de compra e venda lavrada no
Cartório do 3Q Oficio de Notas do Município de Belo
Horizonte, no livro nQ 366-B, às fls. de 1 a 3, em 12 de
outubro de 1979.
Art. 3Q - As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão por conta dos créditos orçamentários consignados á
Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Art. 4g - 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 LEI
NQ 1.452/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
reorganiza a Fundação Rural Mineira. Colonização e
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Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e dá outras
providências.
No lQ turno, foi o projeto aprovado, com as Emendas do nQ 1

ao 3 e com a Subemenda ng i à Emenda nQ 4.
Agora, nesta fase regimental, volta o projeto a esta
comissão, a fim de ser examinado no 2g turno e para que se
elabore a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
tela não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, a sua aprovação. As despesas decorrentes da
execução da futura lei serão cobertas por crédito especial,
cuja abertura é autorizada pela própria lei, observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 4.320, de 17/3/64. O
projeto está de acordo com a legislação vigente, merecendo
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.452/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Dilzon Melo, Relator -
Adelmo Carneiro Leão - Péricles Ferreira - José Renato -
Bonifácio Mourão.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.452/93

Reorganiza a Fundação Rural Mineira, Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. lg - A Fundação Rural Mineira. Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, criada pela Lei n
4.278, de 21 de novembro de 1966, com personalidade jurídica
de direito público, sede e foro nesta Capital, vincula-se à
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Parágrafo único - No texto desta lei a sigla RURALMINAS e a

expressão Fundação se equivalem.
Art. 2Q - A RURALMINAS é uma fundação pública, com autono-
mia administrativa e financeira, isenta de tributação
estadual e com os privilégios legais atribuídos ás entidades
de utilidade pública.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 3Q - A Fundação tem por finalidade a colonização, o
assentamento, o desenvolvimento rural e a regularização
fundiária no Estado.
Art. 4 - Para cumprir sua finalidade, compete à Fundação:

- planejar, coordenar e promover, no Estado, programas de
colonização e assentamento em terras públicas ou de sua
propriedade, bem como controlar sua execução;
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II - planejar e coordenar programas de desenvolvimento
rural, no âmbito estadual, em articulação com outros órgãos
e entidades da administração pública estadual do Poder
Executivo, bem como fiscalizar sua execução;
III - incentivar e apoiar programas de colonização e

assentamento em terras públicas de sua propriedade e nas de
particulares;
IV - promover e incentivar a utilização de terras

devolutas, objetivando o desenvolvimento rural do Estado;
V - promover a regularização de terras devolutas, rurais e
urbanas do Estado;
VI - planejar e coordenar projetos públicos de irrigação e
drenagem, bem como supervisionar sua execução, observadas as
competências atribuídas a outros órgãos e entidades da
administração pública estadual
VII - propor, executar e manter atualizado o cadastro rural
do Estado, adotando a metodologia das ações
discriminatórias;
VIII - executar, supletivamente, serviços de engenharia

agrícola;
IX - manter intercâmbio com instituições públicas e

privadas, nacionais e internacionais, a fim de se obter
mútua cooperação técnica, cientifica e financeira.

Capítulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. SQ - A RIJRALMINAS tem a seguinte estrutura orgânica:
- Conselho Curador;

II - Presidência:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
c) Assessoria Jurídica;
d) Auditoria;
e) Assessoria de Comunicação;
III - Diretoria de Assuntos Fundiários:
a) Divisão de Legitimação de Terras:
1 - Serviço de Terras Rurais;
2 - Serviço de Terras Urbanas;
b) Divisão de Cadastro:
1 - Serviço de Geoprocessamento;
2 - Serviço de Topografia e Fiscalização;
c) Divisão de Colonização e Assentamento:
1 - Serviço de Projetos e Implantação;
2 - Serviço de Controle e Avaliação;
IV - Diretoria de Gerenciamento de Projetos:
a) Divisão de Estudos e Projetos;
b) Divisão de Fiscalização e Obras;
c) Divisão de Engenharia Agrícola;
V - Diretoria de Administração e Finanças:
a) Divisão de Administração:
1 - Serviço de Licitação e Material
2 - Serviço de Patrimônio e Arquivo;
3 - Serviço de Transporte e Apoio Geral
b) Divisão de Recursos Humanos:

- Serviço de Registros Funcionais;
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2 - Serviço de Pagamento de Pessoal
3 - Serviço de Desenvolvimento de Pessoal
C) Divisão de Finanças:
1 - Serviço de Contabilidade;
2 - Serviço de Administração Financeira;
VI - Escritórios Regionais:
a) - Gerência Regional;
b) - Gerência Técnica Regional;
c) - Serviço Administrativo.

l - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas neste artigo, da alínea "a do
inciso II á alínea "c' do inciso VI, serão estabelecidas no
estatuto da Fundação, a ser baixado em decreto.

- A administração do Arquivo Fundiário de Terras
Devolutas do Estado de Minas Gerais, que está sob a guarda
da RURALMINAS, é de responsabilidade da Diretoria de
Assuntos Fundiários.

Seção 1
Do Conselho Curador

Art. Gg - Ao Conselho Curador, unidade colegiada de direção
superior 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 sobre o orçamento

anual e eventuais modificações;
III - deliberar sobre a prestação de contas anual da

Fundação;
IV - deliberar e autorizar, no âmbito de sua competência,

aquisição, alienação, oneração, arrendamento e comodato de
bem imóvel da Fundação;
V - estabelecer critérios para a criação de unidades
administrativas e aprovar a localização da sede dos
Escritórios Regionais, mediante proposta motivada do
Presidente da Fundação;
VI - propor ao Governador do Estado alterações no estatuto

da Fundação;
VII - decidir, em grau de recurso, contra atos do
Presidente e demais Diretores e sobre matéria omitida nos
ordenamentos internos da Fundação;
VIII - aprovar o regimento interno da Fundação e suas

alterações, com base em proposta encaminhada pelo Presidente
da Fundação;
IX - elaborar o seu regimento interno.
Art. 7 - O Conselho Curador é constituído de:

- membros natos:
a) o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, que será o seu Presidente;
b) o Presidente da RURALMINAS, que será o seu Vice-

Presidente;
II - membros designados:
a) l(um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação-Geral
b) 1 (um) representante da Fundação Estadual do Meio

Ambiente - FEAM;
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c) 1 (um) representante da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco - CODEVASF;
d) 1 (um) representante do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA;
e) 1 (um) representante da Federação da Agricultura do
Estado de Minas Gerais - FAEMG -, indicado em lista
sêxtupla;
f) 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores da

Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG -, indicado
em lista sêxtupla.

lg - Os Diretores de Assuntos Fundiários, de
Gerenciamento de Projetos e de Administração e Finanças da
Fundação participam do Conselho Curador, sem direito a voto.

2 - Os membros de que trata o inciso II deste artigo
serão designados pelo Governador do Estado, com mandato de 2
(dois) anos, sendo permitida uma única recondução por igual
período.
Art. 8Q - O Presidente do Conselho Curador, nos seus
Impedimentos eventuais, será substituído pelo Vice-
Presidente e terá direito, além do voto comum, ao de
qualidade.
Parágrafo único - A função de membro do Conselho Curador é

considerada de relevante interesse público.
Art. 9 - O Conselho Curador reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez em cada semestre e, extraordinariamente, quando
convocado pelo seu Presidente, ou por solicitação de 4
(quatro) de seus membros.

Seção II
Da Diretoria e da Presidência

Art. 10 - A RURALMINAS será administrada por uma diretoria
composta de 1 (um) Presidente e de 3 (três) Diretores, de
comprovada competência técnica, de livre nomeação e
exoneração pelo Governador do Estado.
Parágrafo único - Um dos cargos de Diretor será ocupado por

servidor de carreira da RURALMINAS.
Art. 11 - Compete ao Presidente da Fundação:
- administrar a Fundação, praticando os atos de gestão

necessários, e exercer a coordenação das diretorias e
gerências regionais;
II - representar a Fundação, ativa e passivamente, em juizo

e fora dele;
III - apresentar ao Conselho Curador assuntos de interesse

da Fundação;
IV - designar, dentre os Diretores, o seu substituto

eventual
V - assinar, em conjunto com outro Diretor ou Procurador,
especialmente constituído, cheques, contratos e demais
documentos que impliquem obrigação da Fundação para com
terceiros;
VI - autorizar os desembolsos orçados ou contratados;
VII - submeter à aprovação do Conselho Curador o regimento
interno da Fundação e suas alterações;
VIII - articular-se com órgãos e instituições federais,
estaduais ou municipais e com entidades privadas, para a
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consecução dos objetivos da RURALMINAS, celebrando
convênios, contratos e outros ajustes.

Capitulo IV
Do Patrimônio e da Receita

Art. 12 - O patrimônio da Fundação é constituído de:
- áreas de terras públicas e devolutas de propriedade do

Estado a ela doadas;
II - bens doados por qualquer pessoa de direito público ou

privado;
III - acervo de bens móveis e imóveis, direitos e outros

valores;
Art. 13 - Constituem receitas da Fundação:

- a dotação consignada no Orçamento do Estado:
II - o produto da alienação de terra devoluta rural e

urbana do Estado;
III - o produto da renda de ocupação de terra devoluta;
IV - as rendas auferidas com a exploração de aluguel de

máquinas e equipamentos e outas resultantes de seus bens e
direitos;
V - os recursos federais ou de qualquer origem e natureza
atribuídos á RURALMINAS ou ao Estado, transferidos à
Fundação;
VI - as contribuições de particulares, de municípios e de

quaisquer outras entidades públicas ou privadas;
VII - juros, dividendos e créditos adicionais;
VIII - rendas eventuais.
§ lg - As rendas e os bens da Fundação somente poderão ser
empregados para a consecução dos seus objetivos e
finalidades.

2g - Extinguindo-se a Fundação, seus bens e direitos
reverterão ao patrimônio do Estado.

Capitulo V
Do Regime Económico e Financeiro

Art. 14 - O exercício financeiro da Fundação coincidirá com
o ano civil-
Art. 15 - O orçamento da Fundação é uno e anual e

compreenderá as receitas, as despesas e os investimentos
dispostos por programa.
Art. 16 - A prestação de contas da RURALMINAS deverá conter

os elementos exigidos pela legislação em vigor.
Art. 17 - A Fundação submeterá, anualmente, ao Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais o balanço financeiro de
suas atividades, para exame de legitimação de aplicação dos
recursos.

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 18 - O regime dos servidores da Fundação é aquele a
que se refere o parágrafo único do art. lQ da Lei ng 10.254,
de 20 de julho de 1990.

Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 19 - Para atender ao disposto no art. 5o desta lei,
fica criado o cargo de Diretor de Assuntos Fundiários e
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transformado o cargo de Diretor Técnico em Diretor de
Gerenciamento de Projetos
Parágrafo único - D Anexo VI da Lei ng 10.623, de 16 de
janeiro de 1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta lei.
Art. 20 - Ficam criados, no Quadro Específico de Provimento
em Comissão, os cargos constantes no Anexo II desta lei,
destinados ao atendimento da estrutura intermediária da
RURALMI NAS.
Art. 21 - O 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. 22 - Ao servidor designado para a Coordenação Especial
de Discriminatória, função técnica e administrativa em nível
local ou central, fica assegurada, 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. 23 - Os vencimentos dos servidores da Fundação, para
cada nível e referência, são os constantes nos Anexos III e
IV desta lei, com seus efeitos vigorando, respectivamente, a
partir de 15 de dezembro de 1992 e de 1g de janeiro de 1993,
para jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias.
Parágrafo único - Nos valores previstos no Anexo IV desta
lei estão incorporados a Gratificação de Apoio ao Executivo,
instituída no art. SQ da Lei nQ 10.364. de 27 de dezembro de
1990, e o índice de reajustamento de janeiro de 1993, nos
termos do art. 17 da Lei ng 11.091, de 4 de maio de 1993.
Art. 24 - A designação dos atuais servidores e dos

detentores de função pública para jornada de trabalho diária
de 8 (oito) horas será feita mediante portaria da
Presidência da Fundação.
Parágrafo único - Os servidores e os detentores de função
pública não designados para a jornada de que trata este
artigo continuarão cumprindo a jornada de trabalho de 6
(seis) horas diárias, mantida a tabela de vencimento vigente
anteriormente a esta lei para essa jornada.

Capítulo VIII
Disposições Finais

Art. 25 - Fica criado o Escritório Regional da RURALMINAS
no Município de Montes Claros-
Art. 26 - Para ocorrer ás despesas decorrentes da execução
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de Cr$17M51.348.000.00 (dezessete bilhões
cinqüenta e um milhões trezentos e quarenta e oito mil
cruzeiros), observado o disposto no art. 43 da Lei Federal
no 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário,

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 23/7/934

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR No 23/92'
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar flQ 23/92, de autoria do
Governador do Estado, que organiza a Procuradoria-Geral do
Estado 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 redação

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 23/92
Organiza a Procuradoria-Geral do Estado e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. l - Esta lei organiza a Procuradoria-Geral do Estado,
define sua competência e dispõe sobre o regime jurídico dos
integrantes da carreira de Procurador do Estado.
Art. 2g - São princípios institucionais da Procuradoria-
Geral do Estado a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.

Capitulo II
Da Competência

Art. 3g - A Procuradoria-Geral do Estado, órgão autônomo, é
instituição diretamente subordinada ao Governador do Estado
e exerce funções essenciais á Justiça, nos termos da
Constituição Federal competindo-lhe privativamente:
1 - representar o Estado, dentro ou fora de seu território,

perante qualquer juizo ou tribunal, ou por determinação do
Governador do Estado, em qualquer ato:
II - defender, judicial e extrajudicialmente. ativa ou

passivamente, os atos e prerrogativas do Estado:
III - prestar consultoria e assessoramento jurídico e

técnico-legislativo ao Poder Executivo;
IV - elaborar informações a serem prestadas ao Poder

Judiciário em mandado de segurança impetrado contra ato do
Governador do Estado ou de autoridade do Poder Executivo a
ele diretamente subordinada;
V - representar ao Governador do Estado para propositura de
ação direta de inconstitucionalidade de quaisquer normas, ou
decorrente da omissão delas, minutar a correspondente
petição, bem como as informações a serem prestadas, na forma
da legislação especifica;
VI - suscitar, por deteminação do Governador do Estado, a
iniciativa do Procurador-Geral da República, para que o
Supremo Tribunal Federal estabeleça a interpretação de lei
ou ato normativo federal ou estadual:
VII - opinar, previamente, com referência ao cumprimento de
decisão judicial e em pedido de extensão de julgado,
relacionados com a administração direta;
VIII - promover a expropriação amigável ou judicial de bens
declarados de utilidade pública;
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IX - emitir parecer sobre consulta formulada pelo
Governador do Estado, por Secretário de Estado ou por
dirigentes de órgão autônomo;
X - propor ação civil pública ou nela intervir,
representando o Estado;
XI - intervir, como assistente ou litisconsorte, em ação
popular que envolva interesse do Estado, por deteminação do
Procurador-Geral do Estado;
XII - sugerir modificação de lei ou de ato normativo
estadual, quando julgar necessário ou conveniente ao
interesse do Estado;
XIII - exercer a defesa de interesse da administração
pública estadual perante os órgãos de fiscalização
financeira e orçamentária, sem prejuízo das atribuições do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado;
XIV - examinar, previanente, as minutas-padrão de edital de
licitação, bem como as de contrato, acordo ou ajuste de
interesse de órgãos da administração direta;
XV - defender os interesses do Estado em contencioso
administrativo;
XVI - opinar em processo administrativo em que haja questão
judicial correlata ou nele influente como condição de seu
prosseguimento;
XVII - orientar as Secretarias de Estado sobre
interpretação e aplicação da legislação;
XVIII - preparar a redação de despacho, de projeto de lei
de iniciativa do Governador do Estado e respectiva mensagem
a serem enviados ao Poder Legislativo, bem como a
fundamentação de razões de veto;
XIX - realizar, por solicitação do Governador do Estado,
estudo técnico sobre matéria objeto de projeto de lei, de
decreto ou de despacho;
XX - promover a realização de concurso público para
ingresso na carreira de Procurador do Estado;
XXI - manter intercãmbio com as Procuradorias-Gerais dos

Estados;
XXII - desempenhar outras atribuições que lhe forem
expressamente cometidas por lei ou pelo Governador do
Estado.

Titulo II
Da Organização
Capitulo único

Da Estrutura Orgânica
Art. 4g - A Procuradoria-Geral do Estado compreende:

- a administração superior:
a) o Procurador-Geral do Estado;
b) o Procurador-Geral Adjunto do Estado;
c) o Conselho da Procuradoria-Geral do Estado;
II - as unidades de execução na área judicial e

extrajudicial e de apoio administrativo:
a) Procuradoria Administrativa:
1 - Diretoria de Documentação e Controle de Ações de

Pessoal
b) Procuradoria de Obrigações:
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- Diretoria de Documentação e Controle de Ações Cíveis;
c) Procuradoria do Patrimônio Imobiliário:

- Diretoria de Documentação e Controle Patrimoniais;
d) Procuradoria de Trabalho e Previdência Social:

- Diretoria de Documentação e Controle de Ações
Trabalhistas;
e) Procuradorias Regionais:

- Diretoria de Documentação de Ações do Interior;
III - as unidades de execução na área consultiva e

assessoramento jurídico e técnico-legislativo e de apoio
administrativo:
a) Consultoria Jurídica:

- Diretoria de Documentação e Jurisprudência;
b) Assessoria Técnico-Legislativa:
1 - Diretoria de Documentação e Controle Interno;
IV - as unidades de apoio administrativo e técnico:
a) Superintendência Administrativa:
1 - Diretoria de Pessoal;
2 - Diretoria de Administração Financeira e Conta-bilidade;
3 - Diretoria de Material e Patrimônio;
4 - Diretoria de Serviços Gerais e Transportes;
b) Superintendência de Documentação, Informação e

Divulgação:
- Diretoria de Biblioteca e Referências Técnicas;

2 - Diretoria de Documentação e Divulgação.
Parágrafo Único - Ficam mantidas a descrição e a

competência das unidades de apoio administrativo e técnico,
definidas na legislação especifica, para as correspondentes
unidades previstas neste artigo.
Art. 5g - Subordina-se à Procuradoria-Geral do Estado o

Conselho de Administração de Pessoal.
Seção 1

Do Procurador-Geral do Estado
At. 6 - O Procurador-Geral do Estado é nomeado em caráter
comissionado entre advogados de notória experiência
profissional, maiores de 35 (trinta e cinco) anos e de
reconhecido saber jurídico e ilibada reputação.
Parágrafo Único - O Procurador-Geral do Estado é o Chefe da
Procuradoria-Geral do Estado e tem os direitos e as
prerrogativas de Secretário de Estado, devendo-se-lhe
conferir o tratamento a este concedido.
Art. 7Q - Compete ao Procurador-Geral do Estado:

- dirigir, coordenar e orientar as atividades da
Procuradoria-Geral do Estado;
II - determinar a propositura de ação necessária á defesa e

ao resguardo do interesse do Estado;
III - receber a citação inicial ou a comunicação referente

a qualquer ação ou processo ajuizado contra o Estado ou
sujeito à intervenção da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - avocar a defesa do Estado em qualquer ação ou

processo;
V - desistir, transigir, firmar compromisso, receber e dar
quitação, autorizar a suspensão do processo e deixar de
interpor recurso;
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VI - definir o pólo processual nas ações populares;
VII - designar assistente técnico em processo judicial
arbitrando os respectivos honorários;
VIII - autorizar o parcelamento de créditos decorrentes de
decisão judicial ou objeto de ação em curso ou a ser
proposta;
IX - celebrar convênio com vistas ao intercãmbio jurídico,

cumprimento de precatória e execução de serviço jurídico;
X - requisitar de órgão da administração pública documento,
exame, diligência e esclarecimento necessários à atuação da
Procuradoria-Geral do Estado;
XI - aprovar parecer emitido por Procurador do Estado;
XII - propor ao Governador do Estado a adoção, em caráter
normativo, de parecer da Procuradoria-Geral do Estado;
XIII - aprovar minuta-padrão de escritura, contrato,
convénio e outros instrumentos jurídicos;
XIV - representar o Estado nas assembléias de sociedade de
que participe;
XV - delegar competência aos Procuradores do Estado;
XVI - receber anteprojeto de lei ou minuta de decreto para
os efeitos previstos nos incisos XVIII e XIX do art. 3Q
desta lei, encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado pelo
Governador ou por sua ordem;
XVII - orientar o preparo de razões de veto a proposição de
lei;
XVIII - convocar eleição para o Conselho da Procuradoria-
Geral do Estado, regulamentando-a em resolução;
XIX - convocar e presidir reunião do Conselho da
Procuradoria-Geral do Estado;
XX - determinar ao Corregedor a instauração de sindicância,
inquérito ou processo administrativo que envolva ocupante de
cargo de provimento em comissão do Quadro Especifico de
Pessoal da Procuradoria-Geral do Estado;
XXI - fixar, ouvido o Conselho da Procuradoria-Geral do
Estado, a área de atuação de cada Procuradoria Regional
XXII - designar os Coordenadores de Áreas e as respectivas
funções;
XXIII - propor a abertura de concurso para provimento de
cargos de Procurador do Estado e indicar os integrantes da
comissão examinadora;
XXIV - fazer publicar, semestralmente, até 31 de janeiro e
31 de julho, a lista de antiguidade dos Procuradores do
Estado;
XXV - decidir processo relativo ao interesse da
Procuradoria-Geral do Estado e aos direitos e deveres do
Procurador do Estado e do Consultor Técnico e conceder
vantagens ao pessoal administrativo, na forma da lei e da
legislação aplicável ao servidor público estadual:
XXVI - encaminhar ao Governador do Estado o expediente de
cumprimento ou de extensão de decisão judicial
XXVII - orientar a elaboração da proposta orçamentária da
Procuradoria-Geral do Estado, autorizar despesa e ordenar
empenho;
XXVIII - baixar resoluções e expedir instruções;
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XXIX - zelar pela fiel observância da legislação.
oferecendo representação:
a) à autoridade competente, sempre que tiver conhecimento

de sua Inexata aplicação;
b) á Corregedoria de Justiça, contra o serventuário e
auxiliar da Justiça ou membro do Poder Judiciário pela
inobservância ou pelo cumprimento irregular de disposição
legal ou regulamentar;
C) ao Ministério Público, para procedimento criminal

cabível em delito contra a Fazenda Pública Estadual;
d) ao titular da Delegacia Especializada de Crimes contra a
Fazenda Pública, para o necessário procedimento policial;
XXX - delegar atribuição.

Seção II
Do Procurador-Geral Adjunto do Estado

Art. 8Q - Ao Procurador-Geral Adjunto do Estado, nomeado em
comissão entre advogados, mediante recrutamento amplo,
incumbe:

- substituir, automaticamente, o Procurador-Geral do
Estado em seu impedimento, ausência, férias, licenças, bem
como assumir o cargo em caso de vacância até nomeação do
novo titular;
II - exercer a coordenação e a supervisão dos órgãos das

áreas judicial e extrajudicial, de consultoria e
assessoramento jurídico e técnico-legislativo da
Procuradoria-Geral do Estado;
III - auxiliar o Procurador-Geral do Estado no exercício de

suas atribuições;
IV - prestar assessoria direta ao Procurador-Geral do

Estado;
V - coordenar e supervisionar as unidades administrativas
da Procuradoria-Geral do Estado;
VI - coordenar as atividades de apoio técnico de perícias e
cálculos de liquidação de valores;
VII - coordenar as atividades de pesquisa, de
desenvolvimento tecnológico da Procuradoria-Geral do Estado
e as de seu pessoal
VIII - exercer, mediante delegação de competência, as
atribuições que lhe forem conferidas.

Seção III
Do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado

Art. 9Q - Ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado,
constituido do Procurador-Geral do Estado, seu Presidente,
do Procurador-Geral Adjunto do Estado, dos Procuradores-
Chefes das Procuradorias e da Consultoria Jurídica, 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, compete, além de outras
atribuições previstas nesta lei:

- deliberar sobre matéria de interesse da Procuradoria-
Geral do Estado, quando solicitado seu pronun-ciamento pelo
Procurador-Geral do Estado;
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II - dirimir dúvida ou omissão atinente à competência das
Procuradorias e dos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;
ItT - representar ao Procurador-Geral do Estado sobre
providências reclamadas pelo interesse público ou pela
conveniência do serviço da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - auxiliar o Procurador-Geral do Estado, através do

Corregedor, no exercido do poder disciplinar, relativamente
aos Procuradores do Estado, propondo-lhe a aplicação de
penas disciplinares;
V - propor ao Procurador-Geral do Estado alteração na
estrutura ou competência da Procuradoria-Geral do Estado;
VI - indicar candidato à promoção por antiguidade e
organizar lista tríplice para promoção por merecimento na
carreira de Procurador do Estado;
VII - elaborar e votar seu regimento interno.
s lg - O conselho reunir-se-á mensalmente, no primeiro dia

útil, ou quando convocado pelo Procurador-Geral do Estado ou
por 7 (sete) de seus membros.
5 2Q - O conselho se instalará com o mínimo de 8 (oito)

membros.
- O Procurador-Geral do Estado votará apenas para

efeito de desempate nos processos submetidos á apreciação do
conselho.

4g - O Procurador-Geral do Estado será substituído na
presidência, em sua ausência ou impedimento, pelo
Procurador-Geral Adjunto do Estado ou pelo Procurador-Chefe
mais antigo na carreira de Procurador do Estado.

Sg - O Procurador do Estado e o Consultor Técnico eleitos
na forma deste artigo, no mês de abril, terão mandato de um
ano, admitida una reeleição, e, no caso de vacância do cargo
do titular e do suplente, haverá eleição para completar o
mandato.

6g - Cada Conselheiro representante de classe terá o
respectivo suplente.

7 - Perderá o mandato o Conselheiro que deixar de
comparecer a 4 (quatro) reuniões do conselho, salvo por
doença comprovada, atividade autorizada pelo órgão ou
justificativa por ele aceita.
Art. 10 - Ao Corregedor, auxiliar do conselho, desig-nado
pelo Procurador-Geral do Estado entre Procuradores do Estado
de Classe Especial, incumbe:
1 - colaborar no exercido do poder disciplinar;
II - instaurar sindicância, inquérito ou processo

administrativo, nos termos do inciso xx do art. 7g;
III - promover correição nos órgãos de execução da

Procuradoria-Geral do Estado;
IV - acompanhar a atuação do Procurador do Estado durante o

estágio confirmatório;
V - opinar motivadamente pela confirmação ou exoneração do
Procurador do Estado 120 (cento e vinte) dias antes do
término do estágio;
VI - prestar informações para organização de lista de
promoção;
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VII - sugerir anotação de elogio ou falta na pasta
funcional do Procurador do Estado;
VIII - propor medida de aprimoramento dos serviços.

Seção IV
Das Procuradorias, da Consultoria Jurídica e da Assessoria

Técnico-Legislativa
Art. li - Ás Procuradorias, a Consultoria Jurídica e a
Assessoria Técnico-Legislativa têm a seguinte competência
básica

- á Procuradoria Administrativa compete a execução dos
serviços de representação e defesa do Estado nas causas de
interesse dos agentes políticos e servidores públicos
estaduais, bem como a elaboração de informações e
acompanhamento, nos juizos e instâncias, das ações de
mandado de segurança e das demais ações constitucionais;
ii - à Procuradoria de Obrigações compete a execução dos

serviços de representação e defesa do Estado em juizo, como
autor, réu, litisconsorte, assistente ou opoente,
ressalvadas as competências das demais Procuradorias, bem
como examinar, previamente, minutas-padrão de edital de
licitação, de contrato, acordo ou ajuste de interesse de
órgãos da administração direta;
III - à Procuradoria do Patrimônio Imobiliário compete a

execução dos serviços de representação e defesa do Estado em
juizo, em ações e processos relacionados com direitos reais,
patrimônio imobiliário, terras devolutas e desapropriações;
iv - à Procuradoria do Trabalho e Previdência Social

compete a execução dos serviços de representação e defesa do
Estado junto aos juizos da Justiça do Trabalho e órgãos da
Previdência Social;
V - às Procuradorias Regionais compete representar o
Estado, no âmbito de sua jurisdição, em todas as causas cujo
objeto seja da competência da Procuradoria-Geral do Estado;
VI - à Consultoria Jurídica compete prestar assessoramento
jurídico e advocacia consultiva aos órgãos da administração
direta, emitir parecer em consulta dirigida à Procuradoria-
Geral do Estado, bem como coordenar e orientar as atividades
de consultoria e assessoramento jurídico nas Secretarias de
Estado e órgãos autônomos;
VII - à Assessoria Técnico-Legislativa compete preparar a
redação final dos projetos de lei de iniciativa do
Governador do Estado e elaborar as mensagens a serem
encaminhadas à Assembléia Legislativa; fazer pesquisa para
fundamentar a elaboração dos projetos de lei, dos decretos,
dos regulamentos e de outros atos do Governador do Estado;
fazer estudo técnico determinado pelo Governador do Estado
para esclarecer matéria a ser objeto de lei ou de decreto;
acompanhar a discussão de projeto de lei em tramitação na
Assembléia Legislativa e sugerir as providências indicadas:
preparar as razões de veto a proposição de lei; e incumbir-
se de qualquer trabalho de natureza técnico-legislativa
determinado pelo Governador do Estado ou por sua ordem.

lg - As Procuradorias Regionais, em número de 5 (cinco),
terão área de atuação fixada pelo Procurador-Geral do
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Estado, sendo os cargos de Procurador Regional
correspondentes de provimento em comissão e de recrutamento
limitado.

- Ao Procurador do Estado de Minas Gerais em Brasília-
DF, cujo cargo é de provimento em comissão e de recrutamento
amplo, serão atribuídos o mesmo vencimento e gratificação do
cargo de Procurador Regional.
Ç 3 - Ao Procurador de que trata o parágrafo anterior
compete atuar em processos de interesse do Estado,
interpondo os recursos cabíveis perante os Tribunais
Federais com sede em Brasilia.

Seção V
Dos Procuradores-Chefes, do Consultor-Chefe e do Consultor

Técnico
Art. 12 - Ao Procurador-Chefe incumbe:

- dirigir, coordenar e controlar a respectiva
Procuradoria;
II - distribuir processo para elaboração de parecer ou

acompanhamento judicial;
III - orientar o Procurador do Estado nos processos ou

ações judiciais, assumindo pessoalmente o patrocínio daquele
que entender conveniente;
IV - cientificar o Procurador-Geral do Estado da solução

dos processos e ações pendentes, propondo o arquivamento ou
a desistência daquele em que verificar a impossibilidade de
se iniciar ou prosseguir o procedimento judicial;
V - apreciar o parecer emitido pelo Procurador do Estado,
submetendo-o á consideração do Procurador-Geral do Estado;
VI - requisitar, por intermédio do Procurador-Geral do
Estado, de órgão ou entidade da administração direta ou
indireta, certidão, informação, parecer, perícia ou
documento necessário á defesa do Estado;
VII - promover reunião dos Procuradores do Estado de sua
Procuradoria, para discussão de assunto de interesse do
serviço;
VIII - representar ao Procurador-Geral do Estado nos
assuntos de interesse do serviço ou em caso de
irregularidade ocorrida;
IX - providenciar pessoal, material, equipamento e

transporte indispensáveis à manutenção e ao desenvolvimento
das atividades da Procuradoria sob sua chefia;
X - encaminhar, mensalmente, ao Procurador-Geral do Estado

o relatório da Procuradoria.
Art. 13- Ao Consultor-Chefe incumbe, além das atri-buições
administrativas comuns ao Procurador-Chefe, distribuir as
matérias submetidas ao exame da Assessoria Técnico-
Legislativa relativas ao preparo de projeto de lei e
respectiva mensagem, de decreto e despacho, da fundamentação
de razões de veto, bem como dos estudos de trabalhos de
natureza técnico-legislativa determinados pelo Governador do
Estado, orientando a sua execução.
Art. 14 - Os cargos de Procurador-Chefe, em número de 5
(cinco), são de provimento em comissão e de recrutamento
limitado dentre os Procuradores do Estado.
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Parágrafo único - O cargo de Consultor-Chefe, de provimento
em comissão, é de recrutamento amplo dentre bacharéis em
Direito, de reputação ilibada, com notário conhecimento da
área técnico-legislativa e de comprovada experiência na
administração pública.
Art. 15 - Fica mantido na Procuradoria-Geral do Estado o
Grupo de Consultoria, constituído de cargos de Consultor
Técnico, lotado na Assessoria Técnico-Legislativa, de
provimento em comissão e de recrutamento amplo, em número
fixado em lei própria, privativo de bacharel em Direito, com
notório conhecimento da área técnico-legislativa ou
comprovada experiência na administração pública-
Parágrafo único - Ao Consultor Técnico incumbem tra-balhos

de natureza técnico-legislativa, a elaboração de pareceres e
pesquisas de interesse do Governo do Estado e a prestação de
consultoria sobre matérias determinadas pelo Governador do
Estado.
Art. 16 - Haverá funções de Coordenador de Área, em número

não inferior a 10% (dez por cento) dos cargos da carreira,
exercidas por Procurador do Estado, para auxiliar o
Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral Adjunto do
Estado e o Procurador-Chefe no desempenho de suas
at r i bu i ções -
5 lQ - Na Assessoria Técnico-Legislativa, o Coordenador de
Área será recrutado dentre os ocupantes do cargo de
Consultor Técnico,

2 - O Coordenador de Área, designado pelo Procurador-
Geral do Estado, substituirá, automaticamente, em caso de
ausência eventual, o Procurador-Chefe ou o Consultor-Chefe.
5 3c - E vedada a acumulação da função de Coordenador de

Área com qualquer outro cargo ou função na Procuradoria-
Geral do Estado.

Seção VI
Art. 17 - Ao Procurador do Estado incumbe:

- representar o Estado em juizo, ativa ou passivamente,
seja como autor, réu, litisconsorte, assistente ou opoente,
mediante delegação de poderes do Procurador-Geral do Estado;
II - emitir parecer em processo administrativo e responder

consulta sobre matéria de sua competência;
III - participar, por determinação do Procurador-Geral do

Estado, de comissão e grupo de trabalho;
IV - sugerir declaração de nulidade de ato administrativo

ou sua revogação;
V - examinar previamente minuta de contrato a ser firmado
pelo Estado e outros instrumentos jurídicos;
VI - preparar minuta de informações a serem prestadas ao
Poder Judiciário, em mandado de segurança impetrado contra
ato de autoridade do Poder Executivo ou em qualquer ação
constitucional.

Titulo ili
Da Carreira de Procurador do Estado

Capitulo
Da Carreira, do Cargo e do Concurso
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Art. 18 - A carreira de Procurador do Estado é constituída
das classes de Procurador do Estado de ia Classe, de
Procurador do Estado de 2a Classe e de Procurador do Estado
de Classe Especial.
Art. 19 - O ingresso na carreira se dará em cargo de
Procurador do Estado de ia Classe e dependerá de aprovação
prévia em concurso público específico de provas e títulos
realizado pela instituição, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais,
obedecida, para nomeação, a ordem de classificação.
Art. 20 - O concurso será realizado, obrigatoriamente,
quando o número de cargos vagos exceder a 10% (dez por
cento) da carreira, e, por determinação do Procurador-Geral
do Estado, quando o reclamar a necessidade da instituição-
Art. 21 - O edital para o concurso conterá os requisitos de
inscrição, as matérias sobre as quais versarão as provas e
os respectivos programas, os critérios de avaliação das
provas e dos títulos e o número dos cargos vagos.
Art. 22 - São requisitos para a inscrição:

- ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - ser bacharel em Direito inscrito na Ordem dos

Advogados do Brasil;
iri - possuir, no mínimo, 2 (dois) anos de prática forense

devidamente comprovada.
Art. 23 - O prazo de validade do concurso é prorrogável,
por decisão do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado, até
o limite fixado pela Constituição Federal.

Capítulo II
Da Nomeação, da Posse, do Exercício e do Estágio

Confirmatório
Art. 24 - A nomeação, a posse e o exercício do Procurador
do Estado regulam-se pelas normas do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado.
Art. 25 - O Procurador-Geral do Estado determinará o local
do exercício dos Procuradores do Estado nos órgãos de
execução previstos no art. 4Q desta lei, excetuada a
Assessoria Técnico-Legislativa, respeitadas a conveniência
do serviço e, se possível, a preferência manifestada.
Art. 26 - Decorrido o prazo de 2 (dois) anos de ingres-so
na classe inicial da carreira, o Procurador do Estado será
confirmado no cargo, se reconhecidos, em relatório, sua
idoneidade moral, zelo funcional, eficiência e disciplina
pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado.

lg - Quando o relatório do Conselho, a ser apresentado 60
(sessenta) dias antes do prazo referido neste artigo, for
contrário á confirmação, dele terá conhecimento o Procurador
do Estado, para alegação em 20 (vinte) dias.
f 2Q - Concluso o processo, o Procurador-Geral do Estado
encaminhará, com parecer, o expediente ao Governador do
Estado, em caso de proposta de exoneração.

Capítulo III
Da Promoção

Art. 27 - As promoções na carreira de Procurador do Estado
serão feitas, alternadamente, por antiguidade e por
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merecimento, dentro de 30 (trinta) dias após a ocorrência da
vaga -
Art. 28 - A antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo
exercício na classe e na carreira de Procurador do Estado e
no serviço público estadual.

l Q - Ocorrendo empate, resolver-se-á pelo critério de
maior tempo de serviço federal, municipal ou pela idade.

- Nos meses de janeiro ejulho de cada ano, o
Procurador-Geral do Estado mandará publicar no órgão oficial
a lista de antiguidade dos Procuradores do Estado em cada
classe, a qual conterá em anos, meses e dias o tempo de
serviço na classe, na carreira, no serviço público estadual
e no serviço público em geral.

3Q - As reclamações contra a lista de classificação
deverão ser apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da respectiva publicação.

- Importará interrupção na contagem de tempo para
promoção por antiguidade o afastamento do cargo, salvo para
o exercício de mandato eletivo, licença para tratamento de
saúde, férias-prémio, licença-maternidade ou paternidade,
casamento ou luto e desempenho de cargo em comissão
autorizado pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado.
Art. 29 - A promoção por merecimento dependerá de indicação
em lista tríplice para a vaga, organizada pelo Conselho da
Procuradoria-Geral do Estado, em sessão secreta, e do
interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício na classe,
salvo se não houver quem preencha o requisito.

# l Q - O mérito para a promoção será aferido pelo conselho
segundo critérios de conceitos pessoal e funcional, de
pontualidade, de dedicação, de eficiência e de contribuição
para a organização e a melhoria dos serviços e para o
aprimoramento da cultura jurídica.
f 2Q - Serão incluídos na lista tripl ice os nomes votados
pela maioria absoluta, procedendo-se a tantos escrutínios
quantos forem necessários.
§ 3Q - 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.

4Q - Havendo mais de uma vaga, o conselho poderá indicar
tantos nomes quantos forem as vagas mais 2 (dois).

S - A lista de promoção por merecimento poderá conter
menos de 3 (três) nomes, se os remanescentes da classe com o
requisito do intersticio forem, em número, inferior a 3
(três).
Art. 30 - Terá direito à promoção por merecimento o
Procurador do Estado que figurar em lista pela terceira vez
consecutiva, ou pela quinta vez, alternadamente e, em caso
de empate, será promovido, em primeiro lugar, o de maior
tempo na carreira.
Art. 31 - O Governador do Estado promoverá, dentro de 15
(quinze) dias contados da data do recebimento do expediente,
os indicados á promoção por antiguidade ou merecimento.
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Parágrafo único - A promoção realizada após o prazo fixado
neste artigo retroagirá ao dia seguinte de seu vencimento.

Titulo IV
Dos Direitos, das Garantias e das Prerrogativas

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 32 - Os Procuradores do Estado, Magistrados, membros
do Ministério Público e advogados se devem consideração e
respeito mútuo-
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 ampla defesa.
Art. 34 - Em caso de infração penal imputada a Procurador

do Estado, a autoridade policial, tomando dela conhecimento,
comunicará o tato ao Procurador-Geral do Estado ou a seu
substituto legal, sob pena de responsabilidade.
Art. 35 - São prerrogativas do Procurador do Estado:
- usar distintivos e vestes talares, de acordo com os

modelos oficiais;
II - possuir carteira de identidade funcional, conforme

modelo aprovado pelo Procurador-Geral do Estado, e porte de
arma de acordo com a legislação própria;
III - requisitar auxilio e colaboração das autoridades

públicas para o exercício de suas atribuições;
IV - utilizar-se dos meios de transporte e comunicação

estaduais, quando o interesse do serviço o exigir;
V - agir, no desempenho de suas funções, em juizo ou fora
dele, com dispensa de emolumentos e custas, que não são
devidos, mesmo que as serventias não sejam oficializadas;
VI - ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto
em que funcione repartição judicial, ou outro serviço
público onde deva praticar ato ou colher prova ou informação
útil ao exercício de suas funções, dentro do expediente
regulamentar ou fora dele, desde que se ache presente
qualquer funcionário.

- Aplica-se ao Consultor Técnico o disposto no art. 34
e no inciso II deste artigo
j 2o - As prerrogativas previstas neste artigo aplicam-se,
no que couber, ao Procurador-Geral da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

Capitulo II
Da Remuneração dos Cargos

Seção 1
Dos Cargos de Provimento Efetivo da Carreira

Art. 36 - A remuneração do cargo de Procurador do Estado, a
qual será assegurada para efeito de aposentadoria, é
constituída do vencimento, da gratificação de que trata o
art. 38 desta lei e dos adicionais por tempo de serviço, que
serão calculados sobre a remuneração.
Art. 37 - O vencimento do Procurador do Estado guardará
diferença de até 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
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valor não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do
vencimento fixado para o cargo de Procurador-Geral do
Estado.
Art. 38 - O Procurador do Estado percebe pelo exercício de
seu cargo a gratificação de 100% (cem por cento) sobre o
respectivo vencimento, a titulo de representação, que
integra a remuneração do cargo.

Seção II
Dos Cargos de Provimento em Comissão

Art. 39 - O vencimento do cargo de Procurador-Geral do
Estado é fixado em lei própria.
# lg - Na fixação do vencimento do cargo de que trata este

artigo será observado ainda o disposto no § lg do art. 39 e
no art. 135 da Constituição Federal.
§ 2g - O vencimento do cargo de Procurador-Geral Adjunto do

Estado será fixado em lei própria.
§ 3g - O Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral

Adjunto do Estado fazem jus, pelo exercício de suas funções,
á gratificação de 100% (cem por cento) sobre o respectivo
vencimento, a titulo de representação, inacumulável com a
prevista no art. 38 desta lei.
§ 4g - D Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral
Adjunto perceberão ainda, a título de gratificação de
função, verba de 20% (vinte por cento), calculada sobre a
remuneração, pelo exercício do cargo em comissão.
Art. 40 - Os vencimentos dos cargos de provimento em
comissão de Procurador-Chefe, Consultor-Chefe e Procurador
Regional serão os fixados em lei própria.
Art. 41 - Os Procuradores-Chefes das Procuradorias e o
Procurador Regional perceberão ainda, a titulo de
gratificação de função, a verba de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da respectiva remuneração, pelo exercício do
cargo em comissão.
Parágrafo único - O ocupante do cargo de Consultor-Chefe de

que trata o parágrafo único do art. 14 que não fizer jus à
gratificação a que se referem os arts. 38 e 42 desta lei,
inerente ao exercício dos cargos de Procurador do Estado e
Consultor Técnico, perceberá a aludida gratificação
acrescida da verba de que trata este artigo.
Art. 42 - A remuneração do cargo de Consultor Técnico, a

qual será assegurada para efeito de aposentadoria, observado
o disposto no art. 77 desta lei, compreende o vencimento, a
gratificação prevista no art. 38 desta lei e os adicionais
por tempo de serviço que serão calculados sobre a
remuneração.
Parágrafo único - O vencimento do cargo de Consultor

Técnico será fixado em lei própria, e o seu valor não será
nunca inferior ao atribuído á classe final da carreira de
Procurador do Estado.

Seção III
Da Gratificação de Função

Art. 43 - O Procurador do Estado ou o consultor Técnico, no
exercício da função de Coordenador de Área, nos termos do
art. 16 desta lei, perceberá verba de 20% (vinte por cento)
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sobre o valor da respectiva remuneração, pelo exercido da
função.

Seção IV
De Outras Vantagens

Art. 44 - Serão atribuídas ainda ao cargo de Procurador do
Estado, aos cargos de provimento em comissão e á função
gratificada do Quadro Especifico de Pessoal da Procuradoria-
Geral do Estado gratificação e outras vantagens pecuniárias,
de caráter geral, concedidas aos servidores civis do Estado,
desde que essas não tenham o mesmo titulo nem idêntico
fundamento de outras já integrantes da remuneração.
Art. 45 - Os proventos da aposentadoria ou da
disponibilidade de Procurador do Estado e da aposentadoria
de Consultor Técnico corresponderão á remuneração atribuída
ao ocupante do mesmo cargo na atividade.
Art. 46 - E devida pensão mensal por morte do Procurador do
Estado e do 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.

lg - E vedada a acumulação da pensão de que trata este
artigo com outra percebida a mesmo titulo do Tesouro do
Estado, facultada a opção pelo recebimento da pensão do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPSEMG.
4 2g - A pensão 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.

Titulo III
Das Férias

Art. 47 - O Procurador do Estado e o Consultor Técnico
gozarão férias individuais de 25 (vinte e cinco) dias úteis
por ano.

1Q - As férias não gozadas por conveniência do serviço
poderão sê-]o, cumulativamente, em período posterior, não
excedendo cada etapa de gozo a 60 (sessenta) dias.

2Q - As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos,
1 (um) dos quais com duração mínima de 10 (dez) dias úteis,
de acordo com o interesse do serviço.
Art. 48 - Não poderá entrar em gozo de férias o Procurador
do Estado com processo em seu poder por tempo excedente ao
prazo legal.

Titulo V
Dos Deveres. Proibições e Impedimentos

Capitulo 1
Dos Deveres e Proibições

Art. 49 - E dever do Procurador do Estado:
- desincumbir-se diariamente de seus encargos funcionais

no foro ou na repartição;
II - realizar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os

serviços a seu cargo e aqueles atribuídos pelo Procurador-
Geral do Estado;
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III - esgotar os recursos legais cabíveis, salvo dispensa
fundamentada do Procurador-Geral do Estado;
IV - observar sigilo funcional quanto à matéria dos

procedimentos em que atuar;
V - zelar pela boa aplicação dos bens confiados à sua

guarda;
VI - sugerir ao Procurador-Geral do Estado providências
tendentes à melhoria dos serviços no âmbito de sua atuação.
Art. 50 - Além das proibições legais decorrentes do
exercício de cargo público, ao Procurador do Estado é vedado
especialmente:

- exercer a advocacia, fora de suas atribuições
institucionais, em processos judiciais e extrajudiciais de
interesse direto do ente público que representa;
II - aceitar cargo, exercer função pública ou mandato não
legalmente autorizados;
III - empregar, em qualquer expediente oficial, expressão

ou termos desrespeitosos;
IV - valer-se da qualidade de Procurador do Estado para

obter vantagens;
V - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre
assunto pertinente às suas funções, salvo quando autorizado
pelo Procurador-Geral do Estado.

Capitulo II
Dos Impedimentos

Art. 51 - E defeso ao Procurador do Estado exercer as suas
funções em processo ou procedimento:

- se parte ou, de qualquer forma, interessado;
II - se houver atuado como advogado da parte;
rir - se houver interesse de cônjuge, parente consangüineo

ou afim, em linha reta, ou na colateral, até o 3g grau;
IV - se houver sido postulante como advogado de qualquer

das pessoas de que trata o inciso anterior,
Art. 52 - O Procurador do Estado não poderá participar de
comissão ou banca de concurso, intervir no seu julgamento
nem e votar sobre organização de lista para promoção quando
ocorrer a hipótese prevista no artigo anterior.

Titulo VI
Da Responsabilidade Funcional

Capitulo 1
Do Regime Disciplinar

Art. 53 - Pelo exercício irregular da função pública, o
Procurador do Estado responde civil, penal e
administrativamente.
Art. 54 - A responsabilidade civil decorre do procedimento
doloso ou culposo, com prejuízo da Fazenda Estadual ou de
terceiro-
Art. 55 - A responsabilidade penal abrange os crimes e as
contravenções imputadas ao Procurador do Estado, nessa
condição.
Art. 56 - A apuração da responsabilidade administrativa do
Procurador do Estado dar-se-á através de procedimento
determinado pelo Procurador-Geral do Estado.
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Art. 57 - Á atividade funcional do Procurador do Estado
estará sujeita à inspeção permanente através de correição
ordinária ou extraordinária.

lg - À correição ordinária será feita em caráter de
rotina, para verificar a eficiência e a assiduidade no
serviço.

- A correição extraordinária será determinada pelo
Procurador-Geral do Estado, visando a fim específico de
interesse do serviço.
Art. 58 - Concluída a correição, ouvido o Conselho da
Procuradoria-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Estado
adotará as medidas cabíveis.

Capitulo II
Das Infrações, Penalidades e Prescrição

Art. 59 - 0 Procurador do Estado é passível das seguintes
penas disciplinares:

- advertência;
II - censura;
III - suspensão;
IV - demissão;
V - cassação de aposentadoria.
Art. 60 - As penas previstas no artigo anterior serão

aplicadas:
- a de advertência, reservadamente e por escrito, em caso

de negligência no exercício das funções do cargo;
II - a de censura, reservadamente e por escrito, em caso de

descumprimento do dever legal
III - a de suspensão, até 45 (quarenta e cinco) dias, em

caso de reincidência em falta anteriormente punida com
censura:
IV - a de suspensão, de 45 (quarenta e cinco) dias a 90
(noventa) dias, em caso de inobservância das vedações
impostas por esta lei ou de reincidência em falta
anteriormente punida com suspensão de até 45 (quarenta e
cinco) dias;
V - a de demissão, nos casos de:
a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio

estatal ou de bens ou valores confiados à sua guarda;
b) improbidade administrativa, nos termos do 4g do art.

37 da Constituição Federal;
c) condenação por crime praticado com abuso de poder ou

violação de dever para com a administração pública, quando a
pena aplicada for igual ou superior a 2 (dois) anos.
d) incontinência pública escandalosa que comprometa
gravemente, por habitualidade, a dignidade do cargo e da
instituição;
e) abandono do cargo;
f) revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em

razão do cargo;
g) aceitação ilegal de cargo ou função pública;
h) reincidência no descumprimento do dever legal,
anteriormente punido com a suspensão prevista no inciso
anterior.
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VI - cassação de aposentadoria, nos casos de falta punível
com demissão, praticada quando ainda no exercício do cargo.

l Q - Â suspensão importa, enquanto durar, a perda dos
vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao
exercício do cargo.

2 - Considera-se reincidência, para os efeitos desta
lei, a prática de nova infração dentro de 4 (quatro) anos,
após cientificado o infrator do ato que lhe tenha imposto
pena discipflnar

3g - Considera-se abandono do cargo a ausência do
Procurador do Estado aos serviços, sem causa justificada por
mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou 90 (noventa) dias
intercalados, no período de 12 (doze) meses.
Art. 61 - Na aplicação das penas disciplinares, considerar-
se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade
da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os
danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da
instituição.
Art. 62 - As penas de demissão, de cassação de
aposentadoria e de suspensão superior a 45 (quarenta e
cinco) dias serão impostas pelo Governador do Estado,
mediante processo administrativo; as de suspensão inferior a
45 (quarenta e cinco) dias, de advertência e de censura
serão impostas pelo Procurador-Geral do Estado, segundo
procedimentos estabelecidos no Regimento Interno do Conselho
da Procuradoria-Geral do Estado.
Art. 63 - A prescrição das faltas ocorrerá;

- em 1 (um) ano, no caso de falta punível com advertência
ou censura;
II - em 2 (dois) anos, no caso de falta punível com

suspensão;
III - em 4 (quatro) anos, no caso de falta punível com

demissão e cassação de aposentadoria.
Parágrafo único - A falta também prevista na lei penal como

crime prescreverá juntamente com este.
Art. 64 - A prescrição começa a correr;

- do dia em que a falta for cometida;
II - do dia em que tenha cessado a continuação ou

permanência nas faltas continuadas ou permanentes.
Parágrafo único - Interrompe a prescrição a instauração de

processo administrativo ou a citação para a ação judicial.
Capítulo III

Da Sindicância e do Processo Disciplinar
Art. 65 - A sindicância, sempre de caráter sigiloso, será
determinada pelo Procurador-Geral do Estado para apuração de
falta funcional.
Art 66 - O sindicante colherá as provas através de meios
pertinentes, aplicando-se as disposições relativas ao
processo disciplinar.
Art. 67 - Na sindicância será obrigatoriamente ouvido o
sindicado, sob pena de nulidade.
Art 68 - Encerrada a sindicância, o sindicante encaminhará

os autos ao Procurador-Geral do Estado, propondo as medidas
cabíveis.
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Art. 69 - Compete ao Procurador-Geral do Estado determinar
a instauração de processo disciplinar para a apuração de
falta punível com suspensão ou demissão, observado o sigilo
no procedimento.
Parágrafo único - Se a infração for punível com a pena de

demissão, caberá ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado
deliberar sobre a matéria.
Art. 70 -0 processo disciplinar poderá ser confifdencial,

e as penas disciplinares farão referência exclusivamente ao
número do processo, sem menção ao fato que lhe deu origem.
Art. 71 - O pedido de revisão será dirigido à autoridade

aplicadora da pena, e esta, se o admitir, determinará o seu
processamento em apenso aos autos originais e designará
comissão revisora, composta de 3 (três) Procuradores do
Estado de Classe Especial, não participantes do processo
disciplinar.
Art. 72 - O disposto nos Títulos V e VI aplica-se, no que

couber, ao Consultor Técnico.
Art. 73 - Aplicam-se ao processo disciplinar de que trata
este capitulo as normas da legislação atinente aos
servidores públicos civis do Estado e as que forem baixadas
pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado.

Titulo VII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 74 - O inciso II do art. lQ da Lei Complementar nQ 21,
de 27 setembro de 1991, que regulamenta os f 6 10 e 40 do
art. 123 da Constituição do Estado e dá outras providências,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. lo - ...............................................
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 da lista de que trata o inciso
anterior, se a ela forem concorrer.!!.
Art. 75 - Fica regovado o art. 30 da Lei Complementar n
22, de 8 de novembro de 1991.
Art. 76 - A assistência jurídica nos assuntos relacio-nados
com atos praticados pelo Poder Legislativo ou por sua
administração compete ao órgão próprio da Assembléia
Legislativa.
Parágrafo único - A representação do Estado, em juizo, na
matéria de que trata este artigo, compete à Procuradoria-
Geral da Assembléia Legislativa, através de seu titular, ou
de seus Procuradores, mediante delegação de poderes daquele.
Art. 77 - Fica assegurado aos atuais Procuradores do Estado

manifestar a opção de que trata o f lg do art. 22 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado, no prazo a ser fixado pelo Procurador-Geral do
Estado.
Art. 78 - O Secretário de Estado poderá solicitar a
indicação de Procurador do Estado para atuar como Assessor
Jurídico na Secretaria, ou para atuar na prestação de
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qualquer serviço jurídico diretamente pela Procuradoria-
Geral do Estado.
Art. 79 - A Procuradoria-Geral do Estado manterá es-tágio
profissional remunerado para acadêmicos de Direito, sele-
cionados em concurso público de provas, na forma que
dispuser regulamento próprio.
Art. 80 - Aplica-se a legislação de pessoal comple-mentar

em vigor ao ocupante de cargo de provimento em comissão e de
função gratificada do Quadro Específico a que se refere o
art. 44 desta lei, relativamente aos direitos e vantagens
decorrentes dos respectivos exercícios.
Art. 81 - Os cargos de carreira de Procurador do Estado são
distribuídos pelas suas classes na forma da composição
numérica prevista no anexo desta lei, bem como os de
provimento em comissão de direção e chefia e do Grupo de
Consultoria.
Parágrafo único - A alteração da composição numérica de que
trata este artigo se fará em lei ordinária quando se fizer
necessária.
Art. 82 - Os vencimentos das classes da carreira de
Procurador do Estado e dos cargos de provimento em comissão
do Quadro Especifico de Pessoal da Procuradoria-Geral do
Estado são os fixados no anexo desta lei, observada a
vigência nele indicada.
Parágrafo único - Sobre os valores dos vencimentos dos

cargos de que trata este artigo, constantes no anexo desta
lei, incidem, na mesma data de vigência e no mesmo índice
percentual, os reajustamentos gerais concedidos aos
servidores públicos estaduais, a partir da data de
encaminhamento deste projeto de lei complementar á Assem-
bléia Legislativa do Estado.
Art. 83 - O Grupo da Consultoria de que trata o art. 15

desta lei é o referido no art. 61 da Lei ng 9.724, de 29 de
novembro de 1988.
Art. 84 - Fica ressalvado o provimento de atual ocupante de

cargo de provimento em comissão de Consultor Técnico, de que
trata o 2o do art. 2o da Lei Delegada no 29, de 28 de
agosto de 1985, relativamente a servidor que possua
habilitação legal de Administrador, podendo, ainda, haver a
designação de servidor nessa situação para o cargo de
Consultor-Chefe, da Assessoria Técnico-Legislativa, enquanto
este estiver vago.
Art. 85 - No que for omissa esta lei, aplicam-se as
disposições da Lei ng 869, de 5 de julho de 1952 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais).
Art. 86 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no valor de até 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 ás
despesas decorrentes da execução desta lei, observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal ng 4.320. de 17 de março
de 1964.
Art. 87 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observada a vigência indicada em seu anexo.
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Art. 88 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei no 9.724, de 29 de novembro de 1988.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Dilzon Melo, Presidente - Wanderley Avila, Relator - Mauri

Torres.
- O anexo a que se refere o Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei Complementar ng 23/92 é o constante no
parecer para o 2Q turno do mesmo projeto, publicado nesta

edição.) PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.419193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.419/93. de autoria do Governador do
Estado, que dá nova redação ao art. 81 da Lei no 5.406, de
16/12/69, que contém a Lei Orgânica da Policia Civil do
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências, foi
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lo turno, com a
Emenda ng 1.
Isso posto, opinamos por se lhe dar corno 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 1.419193
Dá nova redação ao art 81 da Lei nQ 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, que contém a Lei Orgânica da Policia Civil
do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 81 da Lei ng 5.406, de 16 de dezembro de
1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 81 - O candidato aprovado no concurso, até o li-mite

das vagas existentes na inicial de série de classes, será
matriculado, mediante prévia autorização do Governador do
Estado, no curso próprio da Academia e, designado Aspirante,
fará jus a uma bolsa de estudo, durante toda a realização do
curso, equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor
correspondente à remuneração atribuída à inicial da série de
classes para a qual se tenha candidatado-"-
Art. 2o - Fica a PROBAN - Processamento Bancário de Minas
Gerais SA. autorizada a alienar, mediante licitação, os
seguintes imóveis:

- imóvel localizado na Galeria Azarias Vilelia, 30, 4Q
andar do Edifício Galeria Solar, Centro, na cidade de
Juiz de Fora, conforme escritura de compra e venda lavrada
no Cartório do 3o Oficio de Notas do Município de Juiz de
Fora, no livro ng 154, a fls. 21, e registrado, em 1981, no
Cartório do 2Q Oficio de Registros de Imóveis, no livro ng
2, com a matrícula no 9.112 e ng 9.113;
II - imóvel localizado na Alameda do Café, 242, Jardim

Andere, andares térreo e subsolo, na cidade de Varginha,
conforme escritura de compra e venda lavrada no Cartório do
lg Oficio do Município de Varginha, no livro ng 165, a fls.
121, com data de 17 de dezembro de 1981;
III - imóvel localizado na Rua Prata, 479, bairro

Aparecida, na cidade de Uberlândia, conforme escritura de
compra e venda lavrada no Cartório do 3 g Ofício de Notas do
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Município de Uberlândia, no livro nQ 488. a fls. 45, e
registrada no Cartório do lg Ofício de Registros de Imóveis,
no livro ng 2, com a matricula ng 26.310.
IV - imóvel constituído por parte do edifício locali-zado

na Av. Afonso Pena, 3.892, Bairro Mangabeiras, na cidade de
Belo Horizonte, conforme escritura de compra e venda lavrada
no Cartório do 3g Oficio de Notas do Município de Belo
Horizonte, no livro nQ 366-a, ás fls. de 1 a 3, com data de
12 de outubro de 1979.
Art. 3 - A liberação de recursos para despesa com folha
de pessoal pela Secretaria de Estado da Fazenda, em
cumprimento ao disposto no art. 10 da Lei ng 10.120, de 29
de março de 1990, fica condicionada à certidão da Assembléia
Legisl at iva
Art. 4g - As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão por conta dos créditos orçamentários consignados à
Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
Dilzon Meio, Presidente - Mauri Torres, Relator -
Wanderley Ávila--

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.452/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.452/93, do Governador do Estado, que
reorganiza a Fundação Rural Mineira -Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - 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,
nessa forma, seja encaminhado para sanção.

PROJETO DE LEI NQ 1.452/93
Reorganiza a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 Q - A Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, criada pela Lei ng
4,278, de 21 de novembro de 1966, com personalidade jurídica
de direito público, sede e foro nesta Capital, vincula-se à
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Parágrafo único - No texto desta lei a sigla RURALMINAS e a

expressão Fundação se equivalem.
Art. 2 - A RURALMINAS é uma fundação pública, com autono-
mia administrativa e financeira, isenta de tributação
estadual e com os privilégios legais atribuídos às entidades
de utilidade pública.

Capitulo II
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Da Finalidade e da Competência
Art. 3 - A Fundação tem por finalidade a colonização, o
assentamento, o desenvolvimento rural e a regularização
fundiária no Estado.
Art. 4Q - Para cumprir sua finalidade, compete à Fundação:

- planejar, coordenar e promover, no Estado, programas de
colonização e assentamento em terras públicas ou de sua
propriedade, bem como controlar sua execução;
II - planejar e coordenar programas de desenvolvimento

rural, no âmbito estadual, em articulação com outros órgãos
e entidades da administração pública estadual do Poder
Executivo, bem como fiscalizar sua execução;
iri - incentivar e apoiar programas de colonização e

assentamento em terras públicas de sua propriedade e nas de
particulares;
IV - promover e incentivar a utilização de terras

devolutas, objetivando o desenvolvimento rural do Estado;
V - promover a regularização de terras devolutas, rurais e
urbanas do Estado;
VI - planejar e coordenar projetos públicos de irrigação e
drenagem, bem como supervisionar sua execução, observadas as
competências atribuídas a outros órgãos e entidades da
administração pública estadual;
VII - propor, executar e manter atualizado o cadastro rural
do Estado, adotando a metodologia das ações
discriminatórias;
VIII - executar, supletivamente, serviços de engenharia

agrícola;
IX - manter intercâmbio com instituições públicas e

privadas, nacionais

 

 e internacionais, a fim de obter
cooperação técnica, cientifica e financeira.

Capitulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 5Q - A RURALMINAS tem a seguinte estrutura orgânica:
- Conselho Curador;

II - Presidência:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
c) Assessoria Jurídica;
d) Auditoria;
e) Assessoria de Comunicação;
III - Diretoria de Assuntos Fundiários:
a) - Divisão de Legitimação de Terras:
1 - Serviço de Terras Rurais;
2 - Serviço de Terras Urbanas;
b) Divisão de Cadastro:
1 - Serviço de Geoprocessamento;
2 - Serviço de Topografia e Fiscalização;
c) Divisão de Colonização e Assentamento:
1 - Serviço de Projetos e Implantação;
2 - Serviço de Controle e Avaliação;
IV - Diretoria de Gerenciamento de Projetos:
a) Divisão de Estudos e Projetos;
b) Divisão de Fiscalização e Obras;
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c) Divisão de Engenharia Agrícola;
V - Diretoria de Administração e Finanças:
a) Divisão de Administração:
1 - Serviço de Licitação e Material;
2 - Serviço de Patrimônio e Arquivo;
3 - Serviço de Transporte e Apoio Geral
b) Divisão de Recursos Humanos:
1 - Serviço de Registros Funcionais;
2 - Serviço de Pagamento de Pessoal
3 - Serviço de Desenvolvimento de Pessoal;
c) Divisão de Finanças:
1 - Serviço de Contabilidade;
2 - Serviço de Administração Financeira;
VI - Escritórios Regionais:
a) Gerência Regional;
b) Gerência Técnica Regional;
c) Serviço Administrativo.

lg - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas da alínea a" do inciso II à
alínea "c" do inciso vr deste artigo serão estabelecidas no
estatuto da Fundação, a ser baixado em decreto.

20 - A administração do Arquivo Fundiário de Terras
Devolutas do Estado de Minas Gerais, que está sob a guarda
da RIJRALMINAS, é de responsabilidade da Diretoria de
Assuntos Fundiários.

Seção 1
Do Conselho Curador

Art. GQ - Ao Conselho Curador, unidade colegiada de direção
superior 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 sobre o orçamento

anual e eventuais modificações;
III - deliberar sobre a prestação de contas anual da

Fundação;
IV - deliberar e autorizar, no âmbito de sua competência,

aquisição, alienação, oneração, arrendamento e comodato de
bem imóvel da Fundação;
V - estabelecer critérios para a criação de unidades
administrativas e aprovar a localização da sede dos
Escritórios Regionais, mediante proposta motivada do
Presidente da Fundação;
VI - propor ao Governador do Estado alterações no estatuto

da Fundação;
VII - decidir, em grau de recurso, contra atos do
Presidente e demais Diretores, e sobre matéria omitida nos
ordenamentos internos da Fundação;
VIII - aprovar o regimento interno da Fundação e suas

alterações, com base em proposta encaminhada pelo Presidente
da Fundação:
IX - elaborar o seu regimento interno.
Art. 70 - O Conselho Curador é constituído de:

- membros natos:
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a) o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que será o seu Presidente;
b) o Presidente da RURALMINAS, que será o seu Vice-

Presidente;
Ir - membros designados:
a) 1(um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral;
b) 1 (um) representante da Fundação Estadual do Meio

Ambiente - FEAM;
c) 1 (um) representante da Companhia de Desenvolvimento do

Vale do São Francisco - CODEVASF;
d) 1 (um) representante do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA;
e) 1 (um) representante da Federação da Agricultura do
Estado de Minas Gerais - FAEMG -, indicado em lista
séxtupla;
f) 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores da

Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG -, indicado
em lista sêxtupla.

- Os Diretores de Assuntos Fundiários, de
Gerenciamento de Projetos e de Administração e Finanças da
Fundação participam do Conselho Curador, sem direito a voto.
6 2g - Os membros de que trata o inciso II deste artigo

serão designados pelo Governador do Estado, com mandato de 2
(dois) anos, sendo permitida uma única recondução por igual
per iodo.
Art. 80 - O Presidente do Conselho Curador, nos seus
impedimentos eventuais, será substituído pelo Vice
Presidente e terá direito, além do voto comum, ao de
qualidade.
Parágrafo único - A função de membro do Conselho Curador é

considerada de relevante interesse publico-
Art. Qg - O Conselho Curador reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez em cada semestre e, extraordinariamente, quando
convocado pelo seu Presidente ou por solicitação de 4
(quatro) de seus membros.

Seção II
Da Diretoria e da Presidência

Art. 10 - A RURALMINAS será administrada por uma Diretoria
composta de 1 (um) Presidente e de 3 (três) Diretores, de
comprovada competência técnica, de livre nomeação e
exoneração do Governador do Estado.
Parágrafo único - Um dos cargos de Diretor será ocupado por

servidor de carreira da RURALMINAS.
Art. 11 - Compete ao Presidente da Fundação:
- administrar a Fundação, praticando os atos de gestão

necessários, e exercer a coordenação das diretorias e
gerências regionais;
II - representar a Fundação, ativa e passivamente, em juízo

e fora dele;
III - apresentar ao Conselho Curador assuntos de interesse

da Fundação;
IV - designar, entre os Diretores, o seu substituto

eventual
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V - assinar, em conjunto com outro Diretor ou Procurador,
especialmente constituído, cheques, contratos e demais
documentos que impliquem obrigação da Fundação para com
terceiros;
VI - autorizar os desembolsos orçados ou contratados;
VII - submeter à aprovação do Conselho Curador o regimento
interno a Fundação e suas alterações;
VIII - articular-se com órgãos e instituições federais,
estaduais ou municipais e com entidades privadas para a
consecução dos objetivos da RURALMINAS, celebrando
convênios, contratos e outros ajustes.

Capítulo IV
Do Patrimônio e da Receita

Art. 12 - O patrimônio da Fundação é constituído de:
- áreas de terras públicas e devolutas, de propriedade do

Estado, a ela doadas;
II - bens doados por qualquer pessoa de direito público ou

privado;
III - acervo de bens móveis e imóveis, direitos e outros

valores.
Art. 13 - Constituem receitas da Fundação:

- a dotação consignada no Orçamento do Estado;
II - o produto da alienação de terra devoluta rural ou

urbana do Estado;
III - o produto da renda de ocupação de terra devoluta;
IV - as rendas auferidas com a exploração de aluguel de

máquinas e equipamentos e outras resultantes de seus bens e
direitos;
V - os recursos federais ou de qualquer origem e natureza
atribuídos à RURALMINAS ou ao Estado, transferidos à
Fundação;
VI - as contribuições de particulares, de municípios e de
quaisquer outras entidades públicas ou privadas;
VII - juros, dividendos e créditos adicionais;
VIII - rendas eventuais.

l Q - As rendas e os bens da Fundação somente poderão ser
empregados para a consecução dos seus objetivos e
finalidades.

- Extinguindo-se a Fundação, seus bens e direitos
reverterão ao património do Estado.

Capitulo V
Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 14 - O exercido financeiro da Fundação coincidirá com
o ano civil.
Art. 15 - O orçamento da Fundação é uno e anual e
compreenderá as receitas, as des pesas e os investimentos
dispostos por programa.
Art. 16 - A prestação de contas da RURALMINAS deverá conter

os elementos exigidos pela legislação em vigor.
Art. 17 - A Fundação submeterá, anualmente, ao Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais o balanço financeiro de
suas atividades, para exame de legitimação da aplicação dos
recursos.

Capitulo VI
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Do Pessoal
Art. 18 - O regime dos servidores da Fundação é aquele a
que se refere o parágrafo único do art. lg da Lei ng 10.254.
de 20 de julho de 1990.

Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 19 - Para atender ao disposto no art. 5Q desta lei,
fica criado o cargo de Diretor de Assuntos Fundiários e fica
transformado o cargô de Diretor Técnico em Diretor de
Gerenciamento de Projetos.
Parágrafo único - O Anexo VI da Lei ng 10.623. de 16 de

janeiro de 1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta lei.
Art. 20 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão, os cargos constantes no Anexo II desta lei,
destinados ao atendimento da estrutura intermediária da
RURALMI NAS.
Art. 21 - O 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. 22 - Ao servidor designado para a Coordenação Especial
de Discriminatória, função técnica e administrativa em nível
local ou central, fica assegurada, 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. 23 - Os vencimentos dos servidores da Fundação, para

cada nível e referência, são os constantes nos Anexos III e
IV desta lei, que têm vigência, respectivamente, a partir de
15 de dezembro de 1992 e de lg de janeiro de 1993, para
jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias.
Parágrafo único - Nos valores previstos no Anexo IV desta
lei estão incorporados a Gratificação de Apoio ao Executivo,
instituída no art. 5Q da Lei ng 10.364, de 27 de dezembro de
1990, e o índice de reajustamento de janeiro de 1993, nos
termos do art. 17 da Lei no 11.091, de 4 de maio de 1993.
Art. 24 - A designação dos atuais servidores e dos
detentores de função pública para jornada de trabalho diária
de 8 (oito) horas será feita mediante portaria da
Presidência da Fundação.
Parágrafo único - Os servidores e os detentores de função
pública não designados para a jornada de que trata este
artigo continuarão cumprindo a jornada de trabalho de 6
(seis) horas diárias, mantida a tabela de vencimento vigente
anteriormente a esta lei para essa jornada.

Capítulo VIII
Disposições Finais

Art. 25 - Fica criado o Escritório Regional da RURALMINAS
no Município de Montes Claros.
Art. 26 - Para ocorrer ás despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de Cr$17.051.348.000,00 (dezessete bilhões
cinqüenta e um milhões trezentos e quarenta e oito mil
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cruzeiros), observado o disposto no art. 43 da Lei Federal
nQ 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de julho de 1993.
Dílzon Meio, Presidente - Mauri Torres. Relator -

Wanderley Ávila.
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Belo Horizonte, sábado, 24 de julho de 1993

ATA

ATA DA 78a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de
junho de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto
Amara], Sebastião Costa e Bernardo Rubinger (substituindo
este ao Deputado José Renato, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Sebastião Costa que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, a Presidência esclarece que a reunião
tem a finalidade de apreciar, no 2g turno, o parecer do
Projeto de Lei ng 1.468/93, que autoriza o Poder Executivo a
realizar operação de crédito mediante emissão de bônus
externo do Estado de Minas Gerais, de autoria do Governador
do Estado, e designa o Deputado Roberto Amaral para relatar
a matéria. Encerrada a la parte dos trabalhos, a Presidência
passa a palavra ao Deputado Roberto Amaral, que emite seu
parecer concluindo pela aprovação do Projeto de Lei n
1.468/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares e convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária. Determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 1Q de julho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão - Gilmar

Machado - Bonifácio Mourão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.400/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
reorganiza a Fundação TV Minas-Cultural e Educativa,
estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências.
Durante o lg turno, foi o projeto aprovado, com as Emendas

do nQ 1 ao 13.
Agora, nesta fase regimental, volta a matéria a esta
comissão, a fim de ser examinada no 2o turno e elaborada a
redação do vencido, que segue anexa e é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
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Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
exame, aprimorada com as referidas emendas, não encontra
óbices do ponto de vista financeiro-orçamentário a sua
aprovação. As despesas decorrentes da execução da futura lei
serão cobertas por crédito especial, cuja abertura é por ela
autorizada, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal
ng 4.320, de 17/3/64- O projeto em tela está de acordo com a
legislação vigente, merecendo prosperar nesta Casa.
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para aperfeiçoar a
proposição, apresentando a Emenda ng 1, transcrita na
conclusão deste parecer, objetivando tornar mais técnica e
precisa a redação do dispositivo modificado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.400/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lg
turno, com a Emenda ng 1, a seguir transcrita.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 35 a seguinte redação;
"Art. 35- ...............................................
Parágrafo único - Incidem sobre os valores fixados pelo
anexo a que se refere este artigo a terceira parcela do
reajustamento de que trata a Lei ng 11.091, de 4 de maio de
1993, com vigência a partir de lg de março de 1993, no
percentual de 25% (vinte e cinco por cento), que não se
acumula nem se adiciona aos das parcelas anteriores, e o
reajustamento nos ternos da Lei ng 11.114 de 16 de junho de
1993-
Sala das Comissões, 6 de julho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Bonifácio Mourão, Relator -
Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Péricles Ferreira -
José Renato.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.400193

Reorganiza a Fundação TV Minas-Cultural e Educativa,
estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;

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 e Fundação equivalem-se corno 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 II
Da Finalidade e da Competência

Art. 3o - A Fundação tem por objetivo promover, sem fins
comerciais, por meio da televisão, atividades culturais e
educativas.
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Art. 4Q - Para cumprir o objetivo fixado no artigo
anterior, compete á Fundação:

- operar e administrar emissora de televisão, com
observância das exigências da legislação federal para as
concessionárias do serviço;
II - produzir e distribuir material audiovisual, bem como

difundir programas educativos, culturais, esportivos,
sociais e artísticos visando à integração informativa,
cultural, educativa, econômica, social e administrativa do
Estado;
III - articular suas atividades com as de centros

universitários estaduais, nacionais e internacionais, com
as dos diversos setores administrativos do Estado e com as
de outros segmentos da sociedade, bem como manter
intercâmbio com outros sistemas de televisão educativa;
IV - incentivar e promover, mediante convênio, acordo ou

contrato, a ampliação de suas atividades, por meio de
emissora pública ou privada integrada no sistema nacional ou
internacional de televisão, e colaborar com as demais
emissoras em área de trabalho de interesse comum,
relacionada com a educação e a cultura;
V - difundir as políticas cultural, educativa, econômica,

social, esportiva e administrativa desenvolvidas por órgãos
e entidades da administração pública estadual e por outros
segmentos sociais;
VI - planejar a realização de eventos envolvendo estudo,
pesquisa e programação nas áreas mencionadas no inciso
anterior;
VII - contribuir para preservar as memórias cultural,
popular e erudita de Minas, por meio do registro de
manifestações e de sua inclusão na programação da emissora,
bem como do arquivamento das gravações, visando à
instituição 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
cópia em videocassete ou em outra espécie de registro
audiovisual
IX - fornecer, no âmbito de seu interesse, auxilio e apoio
técnico a órgãos e entidades do Estado e à comunidade
para a produção de programas, gravação de videos, promoção
de projetos e desenvolvimento de outras atividades.
Art. sg - E vedado à Fundação utilizar, sob qualquer forma,
a programação de televisão cultural ou educativa com fins
politico-partidários ou divulgar idéias que incentivem
preconceitos de raça, classe ou religião.

Capitulo III
Da Estrutura Orgãnica

Art. 6o - A TV Minas tem a seguinte estrutura orgânica:
- Unidade Colegiada: Conselho Curador;

II - Direção Superior: Presidência;
III - Unidades Administrativas:
a) Assessoria Jurídica;
b) Assessoria de Comunicação Social
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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:
1 - Divisão de Produção:
1.1 - Seção de Programas Culturais e Educativos;
1.2 - Seção de Programas Institucionais;
1.3 - Seção de Arte e Cenografia;
1.4 - Seção de Arquivo e Documentação;
2 - Divisão de Programação e Controle de Mídia;
g) Diretoria de Jornalismo:
1 - Divisão de Programas Joi'nalisticos;
2 - Divisão de Telejornalismo:
2.1 - Seção de Reportagens;
2.2 - Seção de Produção Telejornalistica;
h) Diretoria Técnica:
1 - Divisão de Operações:
1.1 - Seção de Operações Internas;
1.2 - Seção de Operações Externas;
1.3 - Seção de Operações do Transmissor;
2 - Divisão de Manutenção e Instalação Eletroeletrônica:
2.1 - Seção de Manutenção Elétrica e de Audio e Vídeo;
2.2 - Seção de Manutenção de Rádiofreqüência;
i) Diretoria de Administração e Finanças:
- Divisão de Controladoria:

1.1 - Seção de Contabilidade;
1.2 - Seção de Tesouraria;
2 - Divisão de Administração de Recursos Humanos:
2.1 - Seção de Pessoal;
2.2 - Seção de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
3 - Divisão de Serviços Administrativos:
3.1 - Seção de Serviços;
3.2 - Seção de Almoxarifado e Patrimônio;
3.3 - Seção de Transportes.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
no estatuto da Fundação, a ser aprovado em decreto do
Executivo.

Seção 1
Do Conselho Curador

Art. 7 - 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 sobre suas 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, a oneração, o arrendamento e a cessão de uso de
bem imóvel da Fundação;



563

VI - representar ao Governador do Estado em caso de
irregularidade verificada na Fundação, indicando, se for o
caso, as medidas corretivas, nos limites de sua competência
legal
VII - elaborar o seu regimento interno.
Art. 8g - São membros do Conselho Curador:
- o Secretário de Estado da Cultura, que será o seu

Presidente;
II - o Secretário de Estado da Comunicação Social, que será

o seu Vice-Presidente;
III - um representante da Secretaria de Estado de Educação,
indicado por seu titular;
IV - um representante das instituições de ensino superior

com sede em Minas Gerais e com curso regular na área de
Comunicação Social;
V - um representante das entidades da classe empresarial do

Estado;
VI - um representante do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Estado de Minas Gerais, do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão do
Estado de Minas Gerais e do Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversão, escolhido,
preferencialmente, dentre funcionários da Fundação TV Minas;
VII - um cidadão de ilibada reputação e identificado com
as atividades educacionais, culturais e de comunicação
social do Estado, indicado pelo Governador do Estado.
Parágrafo único - Haverá um suplente para cada um dos

membros de que tratam os Incisos de III a VII deste artigo.
Art. Og - A nomeação de membro do Conselho Curador será
feita pelo Governador do Estado, para mandato de 3 (três)
anos, permitida uma só recondução por igual período.

lg - O prazo para a nomeação é de 60 (sessenta) dias
contados da data do término do mandato anterior.
§ 2Q - As entidades e instituições referidas nos incisos de
IV a VI do artigo anterior encaminharão, para a escolha e
nomeação do Governador do Estado, os nomes, indicados em
listas tríplices, dos respectivos representantes e
suplentes.
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
antigüidade na função, ou, em caso de igualdade nesta, pelo
de mais idade-
Art. 11 - O Conselho Curador se reunirá, ordinariamente, 1
(uma) vez em cada 3 (três) meses e, extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presidente ou por solicitação da
maioria dos seus membros, na forma em que dispuser o seu
regimento-
Art. 12 - O Presidente da Fundação será o Secretário

Executivo do Conselho Curador.
Art. 13 - As disposições relativas ao funcionamento do
Conselho Curador da TV Minas serão fixadas em regimento
interno, aprovado por seus membros.
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Art. 14 - A primeira nomeação de membros do Conselho
Curador será feita pelo Governador do Estado, no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data da publicação desta lei.

Seção II
Da Diretoria e da Presidência

Art. 15 - 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. 16 - 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;
II - 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
sua realização;
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 á aprovação do Conselho Curador o regimento
interno da Fundação e sua 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 ás fundações e às determinações do poder público,
relativamente à fiscalização institucional;
IX - baixar portarias e outros atos, nos limites de sua

competência.
Capitulo IV

Do Património e da Receita
Art. 17 - O patrimônio da Fundaçãoé constituído de;

- bens e direitos pertencentes à TV Minas e os que se lhe
incorporarem;
II - doação, legado, auxilio ou outro benefício proveniente

do Estado e de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras;
III - bens e direitos resultantes das aplicações

patrimoniais que realizar com as rendas previstas nesta lei-
Art. 18 - Constituem receitas da Fundação:

- as dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do
Estado;
II - o auxilio financeiro, a doação, o legado, a

contribuição ou a subvenção que lhe venham a ser destinados;
III - os recursos provenientes de convênio, contrato ou

acordo;
IV - a renda resultante de suas atividades, de cessão ou
locação de bem móvel ou imóvel e de qualquer fundo
instituído por lei;
V - o recurso extraordinário proveniente de delegação ou
representação que lhe venha a ser atribuída;
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VI - a renda resultante da prestação de serviços;
VII - juros, dividendos e créditos adicionais;
VIU - o saldo de exercício anterior;
IX - a renda de qualquer outra procedência.
Art. 19 - Os recursos patrimoniais e financeiros da
Fundação serão utilizados exclusivamente para a consecução
dos seus objetivos.
Art. 20 - Extinguindo-se a Fundação, seus bens e direitos
reverterão ao patrimônio do Estado, salvo se lei especial
prescrever destinação diferente.

Capitulo V
Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 21 - O regime financeiro da Fundação coincidirá com o
ano civil.
Art. 22 - O orçamento da Fundação é uno e anual e
compreenderá todas as receitas, des pesas e investimentos
dispostos em programa.
Art. 23 - A prestação de contas da TV Minas deverá conter
todos os elementos exigidos pela legislação em vigor.
Art. 24 - A Fundação submeterá, anualmente, ao Tribunal de
Contas do Estado o balanço financeiro de suas atividades,
para exame de legitimação da aplicação dos recursos.

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 25 - O regime jurídico dos servidores da TV Minas ê o
referido no parágrafo único do art. 1Q da Lei nQ 10.254, de
20 de julho de 1990.

Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 26 - O Anexo XVIII da Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro
de 1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta Lei.
Art. 27 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão, os cargos constantes no Anexo II desta lei,
destinados ao atendimento da estrutura intermediária da TV
Minas.

lg - O vencimento dos cargos criados neste artigo é
calculado de acordo com o disposto no art. 3Q da Lei n
10,623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo II desta lei, com
vigência a partir de lg de janeiro de 1993.
§ 2o - 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),
incidentes sobre o vencimento básico do cargo em comissão.
Art. 28 - Ficam criados, no quadro de pessoal da Fundação,
os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo rir
desta lei, destinados á implantação e á consolidação de sua
estrutura orgânica.
Art. 29 - Os valores dos vencimentos dos servidores da
Fundação são os constantes no Anexo IV desta Lei, com
vigência a partir de lg de janeiro de 1993. estando neles
incorporados a Gratificação de Apoio ao Executivo,
instituída pelo art. 5g da Lei nQ 10.364, de 27 de dezembro



566

de 1990, e o índice de reajustamento de janeiro de 1993, nos
termos do art. 17 da Lei nQ 11091, de 4 de maio de 1993:
Art. 30 - Os servidores das classes dos cargos de Músico,
Bailarino e Corista da Fundação Clóvis Salgado perceberão
ajuda de representação para manutenção dos instrumentos
musicais, aquisição de produtos de maquiagem e conservação
de vestuário, além de auxilio financeiro para aprimoramento
vocal.
# lg - 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 dos cargos de Músico. Bailarino e Corista,
respectivamente, com vigência a partir de lQ de janeiro de
1993.

2g - Os valores previstos no parágrafo anterior serão
corrigidos trimestralmente, com base na variação da UPFMG.

3g - Ao servidor em gozo de férias regulamentares ou
férias-prêmio ou em licença a qualquer titulo não será
devida a ajuda de representação a que se refere este artigo.
Art. 31 - Fica assegurada ao servidor designado para a
coordenação de atividades técnicas ou administrativas,
enquanto durar 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. 32 - Fica substituído o Anexo II a que se refere o
aru 8Q da Lei nQ 10.936, de 25 de novembro de 1992, pelo
Anexo V desta lei, com vigência a partir de lQ de março de
1993.
Art. 33 - Os valores dos vencimentos dos cargos efetivos de

Músico A, Músico 8 e Músico C, da Fundação Clóvis Salgado,
serão, a partir de lo de maio de 1993, de Cr$14.385.808,00
(quatorze milhões trezentos e oitenta e cinco mil oitocentos
e oito cruzeiros), Cr$16.583.171,00 ( dezesseis milhões
quinhentos e oitenta e três mil cento e setenta e um
cruzeiros) e Cr$19.162.783,00 (dezenove milhões cento e
sessenta e dois mil setecentos e oitenta e três cruzeiros),
respectivamente.
Parágrafo único - Os vencimentos a que se refere este
artigo serão reajustados na mesma data e nos mesmos
percentuais de aumento concedidos aos servidores do Poder
Executivo.
Art. 34 - O Anexo XXIV da Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro

de 1992. fica substituído pelo Anexo VI desta lei, a partir
de 1Q de fevereiro de 1993.
Art. 35 - Os vencimentos dos servidores da autarquia Junta

Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -, para cada
nível e referência, são os constantes no Anexo VII desta
lei, a partir de lg de fevereiro de 1993, para a jornada de
trabalho de 6 (seis) horas diárias
Parágrafo único - Incidem sobre os valores fixados pelo

anexo de que trata este artigo os reajustamentos concedidos
aos servidores da Junta Comercial, com vigência a partir de
março de 1993.



567

Art. 36 - 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 art. 43 da Lei Federal ng 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 37 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a contratar
operação de crédito no valor, em cruzeiros, correspondente a
US$3.250.000.00 (três milhões duzentos e cinqüenta mil
dólares norte-americanos), junto á Companhia Vale do Rio
Doce, destinada à execução das seguintes obras:

- ligação asfáltica Dionisio-São Domingos do Prata:
II - recuperação do leito da MG-4 e da Av. Jacul, no

Município de João Monlevade, até a BR-262;
iir - asfaltamento da rodovia de contorno da cidade de São

Pedro dos Ferros.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a

conceder as garantias necessárias á contratação da operação
de crédito de que trata este artigo, vinculando, para tanto,
a cota-parte do Fundo de Participação do Estado - FPE.
Art. 38 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1993.
Dilzon Melo, Presidente - Mauri Torres, Relator - Wanderley

Avi la.
(* - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
'Diário do Legislativo' de 24/7/93.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.400/93*

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.400/93, do Governador do Estado, que
reorganiza a Fundação TV Minas-Cultural e Educativa,
estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências.
foi aprovado no 2g turno, com a Emenda ng 1.
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 1.400/93
Reorganiza a Fundação TV Minas-Cultural e Educativa,

estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 Q - 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 e Fundação equivalem-se como denominação da entidade.
Art. 2g - A TV Minas é uma fundação pública, sem fins
lucrativos, com autonomia administrativa e financeira,



568

isenta de tributação estadual, e possui os privilégios
legais atribuídos às entidades de utilidade pública.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 3g - A Fundação tem por objetivo promover, sem fins
comerciais, por meio da televisão, atividades culturais e
educativas-
Art. 4Q - Para cumprir o objetivo fixado no artigo

anterior, compete à Fundação:
- operar e administrar emissora de televisão, com

observância das exigências da legislação federal para as
concessionárias do serviço;
II - produzir e distribuir material audiovisual, bem como

difundir programas educativos, culturais, esportivos,
sociais e artísticos visando à integração informativa,
cultural, educativa, econômica, social e administrativa do
Estado:
II! - articular suas atividades com as de centros

universitários estaduais, nacionais e internacionais, com
as dos diversos setores administrativos do Estado e com as
de outros segmentos da sociedade, bem como manter
intercâmbio com outros sistemas de televisão educativa;
IV - incentivar e promover, mediante convênio, acordo ou
contrato, a ampliação de suas atividades, por meio de
emissora pública ou privada integrada no sistema nacional ou
internacional de televisão, e colaborar com as demais
emissoras em área de trabalho de interesse comum,
relacionada com a educação e a cultura;
V - difundir as políticas cultural, educativa, econômica,
social, esportiva e administrativa desenvolvidas por órgãos
e entidades da administração pública estadual e por outros
segmentos sociais;
Vi - planejar a realização de eventos envolvendo estudo,
pesquisa e programação nas áreas mencionadas no Inciso
anterior;
VII - contribuir para preservar as memórias cultural,
popular e erudita de Minas, por meio do registro de
manifestações e de sua inclusão na programação da emissora,
bem como do arquivamento das gravações, visando à
instituição de museu da imprensa e do som;
vrn - produzir peças de vídeo para veiculação ou
utilização em reuniões comunitárias, seminários, campanhas e
outras atividades afins, por meio de venda ou empréstimo de
cópia em videocassete ou em outra espécie de registro
audiovisual
IX - fornecer, no âmbito de seu interesse, auxilio e apoio
técnico a órgãos e entidades do Estado e à comunidade
para a produção de programas, gravação de vídeos, promoção
de projetos e desenvolvimento de outras atividades.
Art. Sg - E vedado à Fundação utilizar, sob qualquer forma,
a programação de televisão cultural ou educativa com fins
politico-partidários ou divulgar idéias que incentivem
preconceitos de raça, classe ou religião.

Capitulo iri
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Da Estrutura Orgânica
Art. 6g - A TV Minas tem a seguinte estrutura orgânica:

- Unidade Colegiada: Conselho Curador;
II - Direção Superior: Presidência;
nt - Unidades Administrativas:
a) Assessoria Jurídica;
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:
1 - Divisão de Produção:
1.1 - Seção de Programas Culturais e Educativos;
1.2 - Seção de Programas Institucionais;
1.3 - Seção de Arte e Cenografia;
1.4 - Seção de Arquivo e Documentação;
2 - Divisão de Programação e Controle de Midia;
g) Oiretoria de Jornalismo:
1 - Divisão de Programas Jornalisticos;
2 - Divisão de Telejornalismo:
2.1 - Seção de Reportagens;
2.2 - Seção de Produção Telejornalística;
h) Diretoria Técnica;
1 - Divisão de Operações:
1.1 - Seção de Operações Internas;
1.2 - Seção de Operações Externas;
1.3 - Seção de Operações do Transmissor;
2 - Divisão de Manutenção e Instalação Eletroeletrônica:
2.1 - Seção de Manutenção Elétrica e de Audio e Vídeo:
2.2 - Seção de Manutenção de Rádiofreqüência;
i) Diretoria de Administração e Finanças:
1 - Divisão de Controladoria:
1.1 - Seção de Contabilidade;
1.2 - Seção de Tesouraria;
2 - Divisão de Administração de Recursos Humanos:
2.1 - Seção de Pessoal;
2.2 - Seção de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
3 - Divisão de Serviços Administrativos:
3.1 - Seção de Serviços;
3.2 - Seção de Almoxarifado e Patrimônio;
3.3 - Seção de Transportes.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
no estatuto da Fundação, a ser aprovado em decreto do
Executivo.

Seção 1
Do Conselho Curador

Art. lg - 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 sobre suas eventuais modificações;
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III - deliberar sobre a prestação de contas anual da
Fundação;
rv - propor ao Governador do Estado alterações no estatuto

da Fundação;
V - deliberar e autorizar, na área de sua competência, a
alienação, a oneração, o arrendamento e a cessão de uso de
bem imóvel da Fundação;
VI - representar ao Governador do Estado em caso de
irregularidade verificada na Fundação, indicando, se for o
caso, as medidas corretivas, nos limites de sua competência
legal
VII - elaborar o seu regimento interno.
Art. 8g - São membros do Conselho Curador:
- o Secretário de Estado da Cultura, que será o seu

Presidente;
II - o Secretário de Estado de Comunicação Social, que será

o seu Vice-Presidente;
III - um representante da Secretaria de Estado de Educação,
indicado por seu titular;
IV - um representante das instituições de ensino superior

com sede em Minas Gerais e com curso regular na área de
Comunicação Social
V - um representante das entidades da classe empresarial do

Estado;
VI - um representante do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Estado de Minas Gerais, do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão do
Estado de Minas Gerais e do Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversão, escolhido,
preferencialmente, dentre funcionários da Fundação TV Minas;
VII - um cidadão de ilibada reputação e identificado com
as atividades educacionais, culturais e de comunicação
social do Estado, Indicado pelo Governador do Estado.
Parágrafo único - Haverá um suplente para cada um dos

membros de que tratam os incisos de III a VII deste artigo.
Art. 9g - A nomeação de membro do Conselho Curador será
feita pelo Governador do Estado, para mandato de 3 (três)
anos, permitida uma só recondução por igual periodo.

lg - O prazo para a nomeação é de 60 (sessenta) dias
contados da data do término do mandato anterior.
f 2Q - As entidades e instituições referidas nos incisos de
IV a VI do artigo anterior encaminharão, para a escolha e
nomeação do Governador do Estado, os nomes, indicados em
listas triplices, dos respectivos representantes e
suplentes.
Art. lo - O Presidente do Conselho Curador será
substituido, em sua ausência ou impedimento, pelo Vice-
Presidente, e este, por um de seus membros, na orlem de
antigüidade na função, ou, em caso de igualdade nesta, pelo
de mais idade.
Art. 11 - O Conselho Curador se reunirá; ordinariamente, 1
(uma) vez em cada 3 (três) meses e, extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presidente ou por solicitação da
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maioria dos seus membros, na forma em que dispuser o seu
regimento.
Aru 12 - O Presidente da Fundação será o Secretário
Executivo do Conselho Curador.
Art. 13 - As disposições relativas ao funcionamento do
Conselho Curador da TV Minas serão fixadas em regimento
interno, aprovado por seus membros.
Art. 14 - A primeira nomeação de membros do Conselho
Curador será feita pelo Governador do Estado, no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data da publicação desta lei.

Seção II
Da Diretoria e da Presidência

Art. 15 - 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. 16 - 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;
II - representar a Fundação, ativa ou passivamente, em

juizo ou fora dele;
irl - celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes com
Instituições públicas ou privadas, relacionados com os
interesses da Fundação, e cientificar o Conselho Curador da
sua realização;
rv - 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 sua 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 às fundações e às determinações do poder público,
relativamente á fiscalização institucional;
IX - baixar portarias e outros atos, nos limites de sua

competência.
Capítulo IV

Do Patrimônio e da Receita
Art. 17 - O patrimônio da Fundação ê constituído de:

- bens e direitos pertencentes à TV Minas e os que se lhe
incorporarem;
II - doação, legado, auxílio ou outro benefício proveniente

do Estado e de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras;
III - bens e direitos resultantes das - aplicações

patrimoniais que realizar com as rendas previstas nesta lei.
Art. 18 - Constituem receitas da Fundação:
- as dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do

Estado;
II - o auxilio financeiro, a doação, o legado, a

contribuição ou a subvenção que lhe venham a ser destinados;
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III - os recursos provenientes de convénio, contrato ou
acordo;
IV - a renda resultante de suas atividades, de cessão ou
locação de bem móvel ou imóvel e de qualquer fundo
instituído por lei;
V - o recurso extraordinário proveniente de delegação ou
representação que lhe venha a ser atribuída;
VI - a renda resultante da prestação de serviços;
VII - juros, dividendos e créditos adicionais;
VIII - o saldo de exercício anterior;
IX - a renda de qualquer outra procedência-
Art. 19 - Os recursos patrimoniais e financeiros da
Fundação serão utilizados exclusivamente para a consecução
dos seus objetivos.
Art. 20 - Extinguindo-se a Fundação, seus bens e direitos
reverterão ao patrimônio do Estado, salvo se lei especial
prescrever destinação diferente.

Capitulo V
Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 21 - O regime financeiro da Fundação coincidirá com o
ano civil.
Art. 22 - O orçamento da Fundação é uno e anual e
compreenderá todas as receitas, despesas e investimentos
dispostos em programa.
Art. 23 - A prestação de contas da TV Minas deverá conter
todos os elementos exigidos pela legislação em vigor.
Art. 24 - A Fundação submeterá, anualmente, ao Tribunal de
Contas do Estado o balanço financeiro de suas atividades,
para exame de legitimação da aplicação dos recursos.

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 25 - O regime jurídico dos servidores da TV Minas é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei ng 10.254, de
20 de julho de 1990.

Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 26 - O Anexo XVIII da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro
de 1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta Lei.
Art. 27 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão, os cargos constantes no Anexo II desta lei,
destinados ao atendimento da estrutura intermediária da TV
Minas.
f lD - O vencimento dos cargos criados neste artigo é
calculado de acordo com o disposto no art. 3g da Lei ng
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo II desta lei, com
vigência a partir de lg de janeiro de 1993.

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),
incidentes sobre o vencimento básico do cargo em comissão.
Art. 28 - Ficam criados, no quadro de pessoal da Fundação,
os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo III
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desta lei, destinados à implantação e à consolidação de sua
estrutura orgânica
Art. 29 - Os valores dos vencimentos dos servidores da
Fundação são os constantes no Anexo IV desta Lei, com
vigência a partir de 1Q de janeiro de 1993, estando neles
incorporados a Gratificação de Apoio ao Executivo,
instituída pelo art. SQ da Lei nQ 10.364, de 27 de dezembro
de 1990, e o índice de reajustamento de janeiro de 1993, nos
termos do art. 17 da Lei nQ 11.091, de 4 de maio de 1993.
Art. 30 - Os servidores das classes dos cargos de Músico,
Bailarino e Corista da Fundação Clóvis Salgado perceberão
ajuda de representação para manutenção dos instrumentos
musicais, aquisição de produtos de maquiagem e conservação
de vestuário, além de auxilio financeiro para aprimoramento
vocal
f 1Q - 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 dos cargos de Músico, Bailarino e Corista,
respectivamente, com vigência a partir de 1Q de janeiro de
1993.

- Os valores previstos no parágrafo anterior serão
corrigidos trimestralmente, com base na variação da UPFMG.
f 3Q - Ao servidor em gozo de férias regulamentares ou
férias-prêmio ou em licença a qualquer titulo não será
devida a ajuda de representação a q ue se refere este artigo.
Art. 31 - Fica assegurada ao servidor designado para a
coordenação de atividades técnicas ou administrativas,
enquanto durar 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
q ue seja detentor.
Art. 32 - Fica substituído o Anexo ir a que se refere o
art. 8g da Lei nQ 10.936, de 25 de novembro de 1992, pelo
Anexo V desta lei, com vigência a partir de 1Q de março de
1993.
Art. 33 - Os valores dos vencimentos dos cargos efetivos de

Músico A, Músico B e Músico C, da Fundação Clóvis Salgado,
serão, a partir de lQ de maio de 1993, de Cr$14385808,00
(quatorze milhões trezentos e oitenta e cinco mil oitocentos
e oito cruzeiros), Cr$16.583.171,00 ( dezesseis milhões
quinhentos e oitenta e três mil cento e setenta e um
cruzeiros) e Cr$19.162783.00 (dezenove milhões cento e
sessenta e dois mil setecentos e oitenta e três cruzeiros),
respectivamente.
Parágrafo único - Os vencimentos a que se refere este
artigo serão reajustados na mesma data e nos mesmos
percentuais de aumento concedidos aos servidores do Poder
Executivo.
Art. 34 - O Anexo XXIV da Lei ng 10.623. de 16 de janeiro

de 1992, fica substituído pelo Anexo VI desta lei, a partir
de lQ de fevereiro de 1993.
Art. 35 - Os vencimentos dos servidores da autarquia Junta

Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -, para cada
nível e referência, são os constantes no Anexo vri desta
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lei, a partir de lg de fevereiro de 1993. para a jornada de
trabalho de 6 (seis) horas diárias.
Parágrafo único - Incidem sobre os valores fixados pelo

anexo a que se refere este artigo:
- a terceira parcela do reajustamento de que trata a Lei

ng 11.091, de 4 de maio de 1993, com vigência a partir de lg
de março de 1993 e no percentual de 25% (vinte e cinco por
cento), que não se acumula com o das parcelas anteriores nem
a elas se adiciona;
II - o reajustamento nos termos da Lei ng 11.114, de 16 de

junho de 1993-
Art. 36 - 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 art. 43 da Lei Federal ng 4.320. de 17 de março
de 1964.
Art. 37 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a contratar
operação de crédito no valor, em cruzeiros, correspondente a
US$3.250.000.00 (três milhões duzentos e cinqüenta mil
dólares norte-americanos), junto à Companhia Vale do Rio
Doce, destinada à execução das seguintes obras:

- ligação asfáltica Dionisio-São Domingos do Prata;
II - recuperação do leito da MG-4 e da 4v. Jacui, no

Município de João Monlevade. até a BR-262;
III - asfaltamento da rodovia de contorno da cidade de São

Pedro dos Ferros.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a

conceder as garantias necessárias à contratação da operação
de crédito de que trata este artigo, vinculando, para tanto,
a cota-parte do Fundo de Participação do Estado - FPE.
Art. 38 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de julho de 1993.
Dilzon Melo, Presidente - Mauri Torres, Relator - Wanderley

Ávila.
- Os anexos a que se refere o Parecer de Redação Final

do Projeto de Lei nQ 1.400/93 são os constantes no parecer
para o 2Q turno do mesmo projeto, publicado nesta edição.)

PRONUNCIAMENTO REALIZADO EM
REUNIÃO ANTERIOR

406g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/7/93 pelo

Deputado Anderson Adauto
O Deputado Anderson Adauto - Em meio a tantos e tão

vultosos problemas enfrentados pela agricultura no Brasil,
surge um procedimento que reúne condições para oferecer
precioso auxilio ao setor: a equivalência-produto nos
financiamentos. Conceito que não admite contestação é o de a
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agricultura ser atividade de fundamental importância na vida
de um país, levando os reflexos de sua conjuntura a todas as
áreas de interesse, sejam elas de natureza económica, sejam
de natureza social.
Não obstante tamanho valor, assistimos, com grande pesar,
ao desfilede privações com respeito às coisas do campo. A
realidade é deveras preocupante; em 1995, ou seja, dentro de
dois anos apenas, o Brasil poderá ter déficit na produção de
alimentos. Segundo estudos da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, em 1995, o déficit
poderá ser de 10.500.000.000t e, em 2005, somente dez anos
depois, o déficit está estimado em 18.600.000.000t. Como
explicar esses números alarmantes, se este Pais de dimensões
continentais dispõe de vastíssimos espaços, de diferentes
tipos de solo, capazes de responder com generosidade ao
plantio de uma quase infinita variedade de gêneros
alimentícios? A resposta é constituída pela ausência de uma
política agrária definida nos moldes adotados em países
desenvolvidos, hábil para permitir que se retire da terra
tudo o que ela pode oferecer. Se medidas urgentes e eficazes
não forem tomadas, muito breve estaremos á míngua de
produtos básicos, como arroz, milho, feijão e trigo; da
mesma forma, haverá falta de hortigranjeiros, tais como
batata, uva, limão, tomate, banana, laranja e manga. E bom
que se saliente: o crédito rural é atividade subsidiada em
quase todos os países do mundo. O Japão, a França, os
Estados unidos e, até mesmo, os vizinhos do MERCOS!JL adotam
mecanismos de proteção á agricultura local, especialmente a
de pequeno e médio porte, uma vez que esse é um setor
extremamente frágil no que concerne às forças de mercado. A
produção agrícola está sujeita a uma série de riscos que os
outros ramos da economia, como a indústria, o comércio e a
prestação de serviços não correm. Dai, a necessidade, já
percebida por aquelas nações, de se concederem incentivos
aos produtores rurais, de forma a se evitar o êxodo rural e
• se garantir o abastecimento alimentar da população urbana,
• preços razoáveis.
Evidentemente, o problema não se confina ao âmbito da
produção agrícola, simplesmente. A gravidade da questão se
estende a outras áreas, provocando infortúnios de enorme
repercussão na vida nacional, uma das conseqüências mais
desastrosas é o processo de estouvada urbanização. Nos
últimos 30 anos, o êxodo rural lançou nas cidades um
contingente humano que não poderia encontrar - como,
efetivamente, não encontrou - condições favoráveis á sua
adaptação ao novo meio. De 1960 a 1989, a população urbana
subiu de 40% para 74%, enquanto a rural caiu de 60% para
26%. Sem qualificação profissional para ser útil na cidade,
o retirante se envolve em expedientes que o arrastam para a
marginalidade. As favelas proliferam, aumenta o índice de
criminalidade, os centros urbanos se tornam, cada vez mais,
áreas de tensão social. Devidamente ajustada à nossa
realidade, uma política para o campo manterá o homem rural
em seu ambiente, desafogando a cidade quanto às pessoas sem
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préstimo real, ao passo que a produção agrícola ganhará
proporções compatíveis com a necessidade do Pais.
Retomando o caso da equivalência-produto, motivo de nossa
presença nesta tribuna, realçamos o fato de essa medida
extinguir a aplicação da famigerada TR mais juros na
liqUidação de financiamentos. Em vez do processo atual para
definição do valor a ser pago, a equivalência-produto
normatiza que a cifra do empréstimo seja dividida pelo preço
médio da saca do produto nos últimos 60 meses. O resultado
informará o número de sacas que o agricultor terá que pagar
ao banco. Com esse sistema, o produto será a moeda com que o
produtor trabalhará. Dessa forma, ele não se prenderá ás
regras de um jogo determinado pelo constante enfraquecimento
do cruzeiro, responsável pela insegurança que não raras
vezes descamba para o prejuízo, costumeiramente substituído
pelo eufemismo de resultados não compensadores. Se um
produtor faz um empréstimo correspondente a mil sacas, de
antemão ele sabe que seu lucro será medido pelo que exceder
ás mil sacas. Já que o valor do produto é fixado na época da
assinatura do contrato de financiamento, pode acontecer que
• próprio produto sofra alteração de preço real. Nesse caso,
• amortecimento das diferenças correria por conta de um
fundo a ser instituído para essa finalidade. Para que isso
aconteça, bastaria cumprir a Lei 4.829, de novembro de 1965,
que institui a aplicação de 10% dos recursos bancários no
crédito rural. Com o cumprimento integral do que dispõe a
lei - e não somente com respeito aos depósitos à vista, como
vem ocorrendo -, o valor a ser auferido seria da ordem de
US$4.800.000,00.
O sistema de equivalência-produto assume um caráter de
redenção do crédito rural em nosso Pais, uma vez que a
política de garantia de preços mínimos, fórmula tradicional
de intervenção governamental no setor agrícola, não consegue
atender aos anseios dos agricultores, diante das altas taxas
Inflacionárias e das constantes mudanças na política
económica. Por esse novo modelo, o produtor pode planejar
melhor sua atividade, já que o financiamento obtido junto ao
agente financeiro será pago com parte de sua produção. Por
outro lado, esse sistema apresenta a vantagem de estimular a
produtividade da agropecuária brasileira, que é uma das mais
baixas do mundo. Finalmente, a equivalência-produto pode ser
considerada uma prática permanente de crédito rural, pois
mesmo com a inflação em patamares civilizados, ela continua
perfeitamente factivel
Por se tratar de modificação na política agrícola, torna-se
necessário que esse novo sistema seja aprovado pela Câmara
Federal. Apesar disso, alguns Bancos estaduais têm
antecipado o procedimento no apoio à agricultura e à
pecuária.
Em Minas existe, desde 1989, o Programa de Desenvolvimento

da Pecuária de Leite - PRODULEITE -, pioneiro na utilização
do sistema equivalência-produto. Esse programa, de
iniciativa da EMATER-MO, conta com recursos próprios do
BEMGE e com o apoio das cooperativas e das indústrias de



577

laticínios. A amortização do financiamento se dá de acordo
com a variação do preço do leite. Os Bancos oficiais de
outros Estados, como São Paulo e Paraná, inspiraram-se nesse
programa para lançar os seus.
Nesses casos, aplica-se a equivalência relativa; se o preço

do leite não acompanhar a correção do empréstimo, o saldo
devedor fica transferido para o ano seguinte
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Belo Horizonte, terça-feira. 27 de julho de 1993

ATAS

ATA DA 2249 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE JULHO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2? PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento do Deputado Dilzon Melo (alteração da
pauta); aprovação - Discussão, no 2Q turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 35/93; encerramento da discussão;
requerimento do Deputado Romeu Queiroz (destaque);
deferimento; questão de ordem; leitura do art. 2; e da
Emenda nQ 1; votação da proposta, salvo emenda e destaque;
aprovação; votação do art. 2Q; rejeição; prejudicialidade da
Emenda nQ 1 - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
nQ 1.399/93; discursos dos Deputados Antônio Carlos Pereira
e Roberto Carvalho; encerramento da discussão; requerimento
do Deputado Antônio Carlos Pereira (destaques); deferimento;
votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação;
votação das emendas e subemendas com parecer pela aprovação;
salvo destaques; aprovação; prejudicialidade das Emendas ns
41 e 44; votação das emendas com parecer pela rejeição,
salvo destaques; rejeição; votação da subemenda nQ 1 às
Emendas ns 34, 44 e 49; aprovação; prejudicialidade das
Emendas ns 34. 44 e 49; votação da Subemenda nQ 1 à Emenda
nQ 33; aprovação; prejudicialidade da emenda no 33; votação
da Emenda no 8; discurso do Deputado Antônio Carlos Pereira;
rejeição; votação da Emenda nQ 18; discurso do Deputado
Roberto Carvalho; verificação de votação; ratificação da
rejeição da emenda; votação da Emenda nQ 21; discurso do
Deputado Antônio Carlos Pereira; rejeição; votação da Emenda
nQ 21; discurso do Deputado Antônio Carlos Pereira;
rejeição; votação da Emenda nQ 22; rejeição - Discussão, no
lo turno, do Projeto de Lei nQ 1.509/93; discursos dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Antônio Carlos Pereira;
apresentação de emendas; encerramento da discussão; envio do
projeto com as emendas à Comissão de Administração Pública -
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.398/93;
aprovação, com a Emenda no 1 - Discussão, no 2Q turno, da
Proposta de Emenda à Constituição no 22/92; discurso do
Deputado Antônio Carlos Pereira; encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emenda; discursos dos Deputados
Roberto Carvalho, Adelmo Carneiro Leão, Maria José Haueisen,
Gilmar Machado, Antônio Fuzatto e Paulo Pettersen; questões
de ordem; discurso da Deputada Maria Elvira; questão de
ordem; aprovação do projeto - Suspensão e reabertura da
reunião - Votação da Emenda nQ 1; aprovação - questões de
ordem - Pareceres de redação final do Projeto de Lei
Complementar nQ 23/92 e dos Projetos de Lei nos 1.400,
1.419, 1.452, 1.472 e 1.473/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
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- Às 20h41min. comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - 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 Júlio - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Cléuber 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 Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - 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.

Ig PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de
Secretário, 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 votação da matéria constante na pauta.
Vem á mesa requerimento do Deputado DíIzon Melo, em que,
nos termos regimentais, solicita a inversão da pauta da
presente reunião, de forma que a Proposta de Emenda á
Constituição nQ 22/92 seja apreciada em último lugar. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, no 2Q turno, da Proposta de Emenda à

Constituição nQ 35/93, do Governador do Estado, que dá nova
redação ao 7Q do art. 36 da Constituição do Estado de
Minas Gerais (altera o dispositivo constitucional que
regulamenta a contagem de tempo de serviço para efeito de
adicionais). A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta, na forma do vencido no lQ turno, com a Emenda n
1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não há oradores
inscritos. Vem á mesa requerimento do Deputado Romeu
Queiroz, em que solicita a votação destacada do art. 2Q da
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proposta. A Presidência defere o requerimento, nos termos do
art. 244, inciso 17, do Regimento Interno.
A Presidência informa ao Plenário que o pedido de destaque
inverte a preferência. Portanto, se for rejeitado o art. 2g,
a Emenda nQ 1 do citado artigo ficará prejudicada. Em
votação a proposta.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito a
leitura da emenda.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda á
leitura do art. 2Q e da Emenda nQ 1.
o Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) - (- Lê:)
"Art. 2Q - O Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias fica acrescido do seguinte art. 91:
Art. 91 - Fica assegurada, para efeito de adicionais, a

contagem de tempo de serviço de que trata o § lç do art. 36
desta Constituição ao servidor que, até 20 de junho de 1993.
tenha requerido junto ao órgão federal competente a certidão
relativa à contagem de tempo em atividade privada, ou que
tenha efetuado junto ao poder público estadual a respectiva
averbação.'."

"EMENDA No 1
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
Art. 2Q - Fica assegurada, para efeito de adicionais, a

contagem de tempo de serviço de que trata o 7g do art. 36
desta Constituição ao servidor que, até a data da publicação
desta emenda, tenha requerido junto ao poder público
estadual, devidamente instruido, a averbação da respectiva
certidão relativa à contagem de tempo em atividade privada,
emitida pelo órgão federal competente.'."
O Sr. Presidente - Em votação, a proposta, salvo emenda e
destaque. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, em conformidade com o art. 263,
Inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
aprová-la deverão responder "sim" e os que desejarem
rejeitá-la deverão responder "não". Antes, a Presidência
lembra ao Plenário que, nos termos do f 3g do art. 208 do
Regimento Interno, a proposta de emenda à Constituição será
aprovada se obtiver 48 votos favoráveis. Com a palavra, o
Deputado Bené Guedes, para proceder á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Responderam "sim" á chamada para votação nominal os

Deputados:
José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Benê
Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Oilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista
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- João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bo-
nifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria José Hauelsen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Milton Salies - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Renriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 65 Deputados. Por-
tanto, está aprovada a Proposta de Emenda á Constituição ng
35/93, salvo destaque e emenda. Em vot*ação, o art. 2g. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário Que proceda à chamada
para votação nominal
- O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
Responderam "sim" á chamada para votação nominal os

Deputados José Militão e Maria Elvira.
- Responderam "não" ã chamada para votação nominal os

Deputados:
Rémolo Aloise - Roberto Carvalho - Bená Guedes - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
António Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Cléuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- José Bonifácio - 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 -
Péricies Ferrelra - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr, Presidente - Responderam "não" 63 Deputados.
Responderam "sim" 2 Deputados. Está rejeitado o art. 2g da
Proposta de Emenda à Constituição ng 35/93. Está, portanto.
aprovada a Proposta de Emenda à Constituição ng 35/93, na
forma do vencido no lg turno: está rejeitado o art. 2g e
prejudicada a Emenda ng 1.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ng 1.399/93,

do Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para
os Orçamentos Fiscal e de Investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de
1994- A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com as Emendas ngs 1, 2, 3, 7, 19, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 39, 42, 47, 52, 53, 54, 55, 56.
57, 33 (esta, na forma da Subemenda ng 1). 34, 44, 49
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(estas, na forma da Subemenda ng 1), 41 (na forma da
Subemenda nQ 1) e 48 (na forma da Subemenda nQ 1) e pela
rejeição das Emendas ns 4, 5, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 32, 35, 36, 38, 40, 43, 45, 46,
50 e 51. As Emendas ns 23 e 31 foram retiradas pelo autor.
Ficaram prejudicadas as Emendas rtgs 33, 34, 41, 44, 48 e 49.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra,
para discuti-]o, o Deputado Antônio Carlos Pereira, que
dispõe de 30 minutos para o seu pronunciamento.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, companheiros e companheiras
presentes nas galerias, este, com certeza, deveria ser um
dos pontos altos desta Assembléia, não apenas por uma
questão regimental, já que o próprio recesso deste Poder
fica diretamente vinculado à aprovação da lei que vai reger
a elaboração do nosso Orçamento, mas porque deveríamos,
efetivamente, estar dialogando, discutindo o que os
diferentes partidos, as diferentes forças políticas entendem
das diferentes leituras que cada um de nós, individualmente
ou em grupo, tem sobre os problemas, as necessidades e as
soluções para este Estado. Se nós, de fato, fôssemos
conseqüentes com o processo de audiências públicas que se
encerrou na última sexta-feira, em Poços de Caldas, segura-
mente, essas galerias estariam cheias, porque, muito mais
importante do que a discussão do Orçamento, muito mais
determinante do que a locação dessa ou daquela verba, nessa
ou naquela rubrica, efetivamente, o Poder Legislativo,
enquanto Poder, tem a capacidade, de maneira independente,
de maneira autônoma, cumprindo aquilo que é a sua função, de
se debruçar sobre o que foi elaborado a partir do Executivo
e fazer aquilo que é mais dificil ter a coragem política de
determinar prioridades.
Infelizmente, o que temos observado é que tanto a discussão

da LDO quanto a do nosso orçamento, no segundo semestre, tem
servido muito mais de anteparo, de apoio para que outros
projetos e discussões menores consigam ser aprovados. Tem
sido, sistematicamente, uma prática do Governo Estadual - e
a nossa Bancada, também sistematicamente, tem combatido isso
- o envio de uma avalanche de projetos no final do período.
E fica-se com a amarra da LDO. Como ela não é aprovada ou
como o Orçamento não é aprovado, na hipótese do segundo
semestre, a Assembléia, a toque de caixa, sem discutir, sem
aprofundar, vai aprovando o que vem do Palácio da Liberdade.
Mais uma vez, estamos diante de uma lei que, com toda a
certeza, a maioria dos nossos pares vai aprovar, por um
dever de oficio. Conseguimos sintetizar em três páginas o
esforço do Poder Legislativo em relação á lei que vai reger,
que vai orientar a elaboração do Orçamento do Estado.
Medimos em apenas três páginas. A Bancada do PT, talvez
acreditando que esse fosse um espaço um pouco mais de-
terminante, empenhou-se em estudar, em ponderar e em
apresentar propostas.
Não quero ater-me a isso. Hoje mesmo, vamos ter a opor-
tunidade de discutir com mais cuidado esse assunto, quando
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da votação da emenda á Constituição que, pretensamente, quer
regularizar a liberação dos dirigentes sindicais.
E curioso que as emendas apresentadas pela Bancada do nosso
partido tenham sido todas rejeitadas, á exceção de uma. A
única que não foi rejeitada é a que estabelece a necessidade
de recursos orçamentários para que se enfrente a questão
gravíssima do campo, em Minas Gerais. Todos nós sabemos como
essa emenda vai ser trabalhada. Aprovou-se que o Estado vai
fazer constar no seu Orçamento recursos para o assentamento
de trabalhadores rurais e para reforma agrária. Seguramente,
isso vai ser aprovado. Seguramente, o Governador não vai
vetar, mas, infelizmente, mais seguramente ainda, isso não
vai ser realizado no próximo ano.
Hoje fiquei perplexo ao ouvir uma entrevista do Deputado
Cléuber Carneiro: ele afirmava que, para enfrentarmos o
problema da fome e da miséria neste Pais, temos de realizar
uma reforma agrária. E saudável ouvir isso de um grande
proprietário de terras. Fica a seguinte dúvida: estamos
fazendo declarações de intenções ou estabelecendo
compromissos até as últimas conseqüências? Não dispomos de
elementos; pelo contrário, temos um passivo acumulado que só
reforça uma convicção. O aceitamento da emenda do PT nada
mais é do que aquela velha concessão de uma maioria que se
considera, em alguns momentos, magnânima. E ela é tão
magnânima, tão grandiosa e tão generosa, que consegue
aprovar urna emenda - a que ela sabe que não vai ser
cumprida.
Mas, ao mesmo tempo, ela rejeita propostas que nem sequer
são da lavra do PT. Faço questão de enumerar algumas delas.
Há, por exemplo, um dispositivo na LDO, em nivel federal,
que estabelece que os recursos para investimentos deverão
levar em conta as enormes e brutais desigualdades regionais
deste Pais. A emenda é muito simples no seu principio: 50%
dos recursos deverão ser aplicados de forma diretamente
proporcional á população. Os outros 50% deverão levar em
conta as rendas "per capita". E essa emenda não é de autoria
do PT, é o que prevalece no Orçamento Federal
Isso tenta responder, ainda que de forma incipiente, àquilo

que foi o molde das audiências regionais que esta Assembléia
fez realizar. O nosso Estado tem profundas desigualdades, e
elas têm de ser enfrentadas. E esse enfrentamento tem de ser
concretizado, tem de ser capaz de traduzir o que foram as
nossas audiências regionais para a letra da lei, porque
estamos aqui para legislar.
Mas a emenda foi rejeitada e não se argumenta o porquê da
rejeição. Aliás, há um argumento que é o fio condutor de
toda argumentação de qualquer emenda, que é colocar o Poder
Legislativo como um Poder de fato, na elaboração do
Orçamento. E qual é esse grande argumento? Não podemos
engessar o Executivo. O que está embutido nisso é uma
concepção imperial. Tudo que vem do Executivo, só nos resta
sancionar. Tudo que vem do Palácio, só nos resta acatar.
Tudo que vem do Governador, só nos resta concordar. Esse é o
filtro condutor de todas as rejeições. 0 que existe hoje, no
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Congresso Nacional, não é nenhuma inovação. Este é um Poder,
por essência, fiscalizador.
Não estou, de maneira alguma - nem a nossa Bancada tem essa
pretensão -, reivindicando que a base do Governo nesta
Assembléia, que os Deputados que aqui sustentam o Governador
o fiscalizem, mesmo porque parto do pressuposto de que eles
confiam nele. O que está em pauta é a possibilidade e as
condições de este Poder, enquanto Poder, independente de
situação ou de oposição, exercer o seu papel fiscalizador.
Qual era a outra emenda simples? Para que este Poder,
efetivamente, ocorra, temos de ter acesso ás informações. Se
isso é pressuposto de qualquer relação democrática, mais
ainda o é quando um Poder tem a tarefa fundamental de
fiscalizar outro. Grandes dificuldades, objeções técnicas,
não. Ontem, discutimos isso aqui. A Assembléia se orgulha
muito do seu sistema de informática. O Estado está
informatizando a Secretaria da Fazenda e várias outras
Secretarias. A emenda é simplória, pequena, modesta;
pretende que se instale aqui, e no Tribunal de Contas um
terminal para que a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária possa fiscalizar. Agora, ela é rejeitada. Há
duas linhas: ou não há o que fiscalizar, ou os Deputados não
querem trabalhar. Não há alternativa. Queremos usar um
instrumento que, na prática, irá melhorar a nossa tarefa, a
responsabilidade para a qual fomos eleitos.
Queria concluir lamentando - só nos resta lamentar - que,
mais uma vez, tenhamos de discutir onde não há discussão,
aprovar onde não há convicção, e colocar em prática um
projeto de lei que é feito ás 21h30min, sem a presença da
imprensa, sem pessoas presentes nas galerias, sem a
sociedade, o qual irá reger os bilhões e bilhões de dólares
que este Estado gastará no próximo ano. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Roberto Carvalho, que dispõe de 30 minutos.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, demais
colegas da Mesa, do Plenário e pessoas presentes nas
galerias, realmente, como disse o Deputado José Laviola,
precisamos de muita "botinada" neste Estado. Não vou repetir
o que o Deputado Antônio Carlos Pereira acabou de dizer. A
discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como a
discussão do Orçamento, deveria ser muito séria por parte
desta Casa. Estávamos falando, agora há pouco, a propósito
da nossa única emenda, que, por acordo, será aprovada no
corpo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na realidade,
neste Pais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano
Plurianual e o Orçamento, na prática, são peças de ficção. O
Deputado Adelmo Carneiro Leão dizia muito isso nas
audiências públicas regionais, chegando quase a exaurir esse
argumento O Orçamento quase nunca é cumprido, para não
dizer que 99% dele não é sequer considerado. Daí, o que
dizer da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano
Plurianual? Coincidentemente, a única emenda apresentada por
nós, que será aprovada, é que diz respeito à previsão de
verbas, tão-somente verbas, e não tem nada que ver com
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execução orçamentária de verbas prioritárias para os
assentamentos de reforma agrária.
Estivemos agora, á tarde, com representantes dos movimentos

relativos aos assentamentos e ã reforma agrária, e gostaria
de perguntar: no ano passado, que é um orçamento realizado,
quanto o Governo do Estado destinou aos assentamentos de
reforma agrária? Este ano, quanto já foi destinado aos
assentamentos de reforma agrária?
Participei das reuniões que tivemos com o Secretário de

Agricultura e com outros Secretários, a respeito deste tema.
Não há ninguém que não diga que os Orçamentos não são
importantes. São prioritários. Agora, absolutamente nada foi
aplicado nos assentamentos de reforma agrária. Aliás, na
audiência pública que tivemos em tiberlãndia - estou vendo,
nas galerias e no Plenário, várias pessoas que participaram
daquela audiência - foi unanimidade, todo o Plenário e todos
os Deputados aplaudiram os representantes de Campo Florido,
que não são ocupantes e muito menos invasores, são hoje
assentados, já que a Fazenda de Campo Florido tem decreto de
desapropriação de décadas, vamos dizer assim, aquele
latifúndio improdutivo para o INCRA, que, inclusive, já
emitiu os títulos que agora pertencem aos trabalhadores.
A Assembléia se comprometeu com os assentados de Campo Flo-
rido, e o que foi feito a partir dai? Pelo que me consta,
absolutamente nada.
É curioso. Temos várias emendas, por exemplo, a ng 18, que
insistimos em apresentar. Gostaria, inclusive, de ler esta
emenda. (Lê a Emenda ng 18.)
A nossa Bancada tem Insistido na apresentação desta emenda,

e não é só para marcar posição. A Constituição é clarissima
quando trata deste assunto. Os salários dos servidores
públicos já deveriam ter sido recompostos ao nível de
outubro de 1986, em parcelas trimestrais. Chega até ao
requinte de estabelecer quantas parcelas. E o que tem sido
feito com relação a isso? Absolutamente nada, num
desrespeito total á Constituição do Estado.
Então, estamos aqui, aprovando, como penso, a teoricamente
importante Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ai o Deputado
José Laviola tem razão, as "botinadas" têm sido muito
grandes. Aliás, não são "botinadas". Não diria "tratoradas",
para não lembrar uma expressão antiga e nefasta. Mas é o que
temos assistido. Então, lamentavelmente, iremos aqui
aprovar, por ampla e folgada maioria, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias de um Orçamento que não é fiscalizado como
deveria ser.
Esta Assembléia tem uma equipe técnica muito elogiada.
Talvez seja a mais bem equipada em termos de ciência e
tecnologia. Na área de informática, é una das Casas mais bem
equipadas do Pais, mas não temos um acompanhamento sério,
eficaz, no que diz respeito á área de execução orçamentária.
Já tivemos emendas do Carlão, do PT, etc. Temos emendas que
tratam exatamente da execução orçamentária, e o Líder do
Bloco diz o seguinte: "A informática não tem como acom-
panhar". Tem sim, mas não há vontade política para que a
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Assembléia acompanhe a execução orçamentária. A aprovação de
nossas emendas não é possível, porque faz parte do jogo. Não
é possível votar uma Lei de Diretrizes Orçamentárias como
esta, onde as nossas emendas são fragorosamente trituradas,
desrespeitadas, porque este Governo não respeita a
Constituição, o Orçamento e nenhum principio básico.
Infelizmente, esta Casa assina embaixo de tudo que o Governo
tem feito.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência encerra a discussão.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira,
que, nos termos regimentais, requer votação destacada das
Emendas ngs 8. 18, 21, 22, da Subemenda ng 1 à Emenda ng 33
e da Subemenda no 1 às Emendas nos 34, 44 e 49 do Projeto de
Lei ng 1.399/93. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o item ng 17 do art. 244 do Regimento
Interno. Em votação o projeto, salvo emendas e salvo
destaque. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado.
Em votação, as emendas e subemendas que receberam parecer
pela aprovação, salvo destaque. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas.
Em votação, as emendas que receberam parecer pela rejeição,
salvo os destaques.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Nós destacamos. Temos

assegurado nosso encaminhamento, pela votação de cada um dos
destaques. Gostaria que a Mesa informasse qual o destaque
que vai ser votado agora.
O Sr. Presidente - Agora não é destaque, é a votação das
emendas que receberam parecer pela rejeição, salvo os
destaques. Os Deputados que desejarem aprová-las permaneçam
como estão. (-Pausa.) Rejeitadas.
Em votação, a Subemenda ng 1 às Emendas ngs 34, 44 e 49. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada.
Em votação, a Subemenda no 1 á Emenda no 33, destacada com

parecer pela aprovação. Os Deputados que desejarem aprová-la
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada.
Em votação, a Emenda ng 8, destacada, e que recebeu parecer
pela rejeição. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado
Antônio Carlos Pereira-
0 Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras e

Srs. Deputados, demais presentes nas galerias, na verdade,
quem deveria estar nesta tribuna era o Deputado Raul
Messias, até por mérito de iniciativa. Desde a legislatura
passada, o ilustre Deputado Raul Messias já trabalha em
torno desse tema. Essa emenda foi uma das rejeitadas. Ela
estabelece que a lei orçamentária do Estado deve ser ava-
liada, regionalmente, pelo efeito que vai causar. Temos, sob
a rubrica recursos disponíveis para aplicação, políticas
sociais e prioridades, e, muitas vezes, nos recusamos a
debater as isenções, as anistias, as remissões, os subsídios
de natureza tributária, financeira e outros semelhantes. Ou
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seja, é aquilo que não aparece. Fazemos e votamos o
Orçamento, delimitamos onde se aplica ou não se aplica. Mas
todos sabemos que o Estado, ás vezes corretamente e outras
não em função de uma política que, infelizmente, não fica
muito clara - a FIAT é exemplo lapidar nesta questão -
aplica os seus recursos.
Quando discutimos a questão da FIAT neste Plenário, poucos
Deputados quiseram examinar a fundo a questão. O simples
fato de o Governador ter assinado o decreto que
regulamentava os recursos relativos ao ICMS comprova que
naquele momento ele não era o Estado e nem tampouco a sua
Bancada na Assembléia era majoritária.
Portanto, essa emenda tem a finalidade de evitar outros
problemas, como o caso da FIAT. Mas também tem a finalidade
de permitir que saibamos onde o Estado deixa de receber
recursos, ao deliberarmos sobre o Orçamento estadual. A
partir dai poderemos fazer um debate para avaliar em que
situação o Estado está abrindo mão de recursos. Poderemos
saber se o retorno, resultante desse procedimento vale a
pena ou não, do ponto de vista social. Nesta Casa existe uma
posição que nos causa espécie: a negativa sistemática do
Poder Executivo e do Poder Legislativo quanto á tributação
dos meios de comunicação. Ou seja, o rádio, e,
particularmente, a televisão não são tributáveis Quando
discutimos essa matéria nas comissões, tivemos o constrangi-
mento de ver, aqui, os grandes grupos econômicos, que são os
grandes anunciantes das televisões, defendidos pelo Governo
Estadual. A Rede Globo, a Rede Manchete, a Rede Bandeirantes
e a Alterosa não vieram aqui defender os seus interesses.
Veio o Poder Executivo, dizendo que era muito difícil e
complexo tributar os meios de comunicação Mas a lei diz que
se devem tributar as mercadorias sobre serviços, embora
muitas vezes não fiquem explícitos, esses serviços. O
objetivo desta emenda é, portanto, assegurar que nós,
enquanto legisladores, e a própria sociedade saibamos como o
Estado aplica ou deixa de aplicar suas isenções. No bojo
dessas isenções, em destaque especial, estão os grandes
anunciantes, que não pagam impostos. Era isso que queria
dizer. Está esgotado o meu tempo, mas pedimos o voto
favorável a esta emenda. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 8. Os Deputados
que desejarem aprová-la permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda ng 18, destacada, e que recebeu
parecer pela rejeição. Para encaminhar, com a palavra o
ilustre Deputado Roberto Carvalho, que dispõe de 5 minutos.
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, não há
necessidade dos 5 minutos. Há necessidade de um compromisso
e da coerência dos Deputados em respeitar a Constituição, já
que o Governo não o faz. A emenda trata exatamente de prever
para o Orçamento do ano que vem - note-se bem - o inicio da
recomposição salarial dos servidores públicos, para que seja
cumprida a Constituição. Se não trabalharmos e não votarmos
para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - não é nem o
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Orçamento - determine que no Orçamento constem recursos para
que a recomposição comece a ser paga, não sei o que vamos
colocar no Orçamento. E apenas isso. O voto deve ser mais
claro do que as palavras.
O Sr. Presidente - Em votação a Emenda nQ 18. Os Deputados
que desejarem aprová-la permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, peço a

verificação da votação.,
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do ilustre
Deputado. A Presidência vai proceder à verificação da
votação. (-Procede-se á verificação requerida.)
Votaram a favor 7 Deputados; votaram contra 60 Deputados.
Portanto, está ratificada a rejeição da Emenda no 18.
Em votação, a Emenda nQ 21, destacada, e que recebeu
parecer pela rejeição. Com a palavra, para encaminhar, o
ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira, que dispõe de 5
minutos.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Na linha de brevidade
do companheiro Deputado Roberto Carvalho, também não vou
consumir os 5 minutos, por duas razões. A primeira delas é
que queria registrar um avanço na LDO, quando estabelece a
correção dos valores referentes ao período da elaboração do
Orçamento, quer dizer, de julho até novembro. A nossa
Bancada se orgulha muito porque, em vários anos, esta
proposta foi rejeitada. Agora, o Executivo mostra-se sen-
sivel e a incorpora. No que diz respeito à correção
semestral, sinto-me impedido de fazer a defesa, uma vez que
existe uma emenda do Deputado João Batista, que propõe um
reajuste bimestral. Eu o considero muito mais condizente com
uma inflação que já ultrapassa a casa dos 30%. Nesse
sentido, seria mais correto que o Deputado João Batista
tivesse destacado a sua emenda. Como não o fez, seria ocioso
ocupar o tempo para este fim.
O Sr. Presidente - Em votação a Emenda ng 21. Os Deputados
que desejarem aprová-la permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda nQ 22, destacada, e que recebeu
parecer pela rejeição. Para encaminhar, com a palavra o
ilustre Deputado Gilmar Machado, que dispõe de 5 minutos.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, vou ler a
Emenda flQ 22 porque, lamentavelmente, a maioria dos
Deputados não teve o cuidado de analisá-la. Farei a leitura
para que todos tomem conhecimento do que estão votando. (-
Lê:)
'Inclua-se no art. 250 seguinte inciso:
"Art. 25- ...............................................

- O Poder Executivo dará prosseguimento à implantação
do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI -
nas Secretarias de Estado, com terminais na Assembléia
Legislativa e no Tribunal de Contas."
Temos de entender o que está sendo votado aqui. Estamos
apenas solicitando que o Estado, que já faz esse processo,
estenda-o também à Assembléia Legislativa e ao Tribunal de
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Contas, para que tenhamos condições de acompanhar o que
entra e o que sai, além de exercer o nosso papel de
fiscalização.
Esta Casa implantou o sistema "Assembléia on une",
permitindo que as Câmaras Municipais acompanhem nossos
trabalhos. Assim, votando contrário a essa emenda, estaremos
dizendo que outros podem acompanhar nossos trabalhos, mas
que não queremos acompanhar o trabalho do Executivo. isso é
lamentável, já que nosso papel também é ode fiscalizar.
Então, a emenda do Deputado Antônio Carlos Pereira garante

o nosso melhor acompanhamento.
Também, esta Casa votou a política salarial do Estado,
condicionando a receita. Não temos aqui acesso ás
informações da Secretaria. Então, gostaríamos de solicitar
aos Deputados que refletissem sobre isso. Evidentemente, a
votação vai expressar o que cada um quer: se querem
realmente fiscalizar, exercer controle ou se o que o
Executivo determinar iremos apenas examinar. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 22. Os Deputados

que desejarem aprová-la permaneçam como estão. (-Pausa.)
Rejeitada.
Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei

ng 1.399/92, com as Emendas ngs 1, 2, 3, 7, 19; do ng 24 ao
30; 37, 39, 42, 47; e do nQ 52 ao 57, com a Subemenda nQ 1
ás Emendas ngs 34, 44 e 49; e com as Subemendas ng 1 às
Emendas ngs 33, 41 e 48,, sendo rejeitadas as Emendas ngs 4,
S. 6; do ng 8 ao 18; do ng 20 ao 22; e 32, 35, 36, 38. 40,
43, 45, 46. 50 e 51, ficando prejudicadas as Emendas ngs 33,
34, 41, 44, 48 e 49. A Comissão de Redação.
Discussão, no lo turno, do Projeto de Lei nQ 1509/93, do

Deputado Homero Duarte, que fixa os critérios populacionais
para criação, fusão e desmembramento dos serviços notariais
e de registro. A Comissão de Justiça opina pela sua
aprovação, com a Emenda ng 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na
forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. Em discussão o
projeto. Com a palavra, para discutir, o ilustre Deputado
Adelmo Carneiro Leão, que dispõe de 30 minutos.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, uma das questões que tem sido debatida _e
analisada com muita preocupação no Pais refere-se à situação
dos cartórios. A forma como estão sendo distribuídos e como
funcionam merece críticas bastante veementes. A necessidade
de se ampliar os cartórios em várias regiões é uma questão
real no sentido de garantir o acesso da população á função
cartorial
A medida que a Constituição Federal aponta a necessidade de
se fazer uma lei que regulamente a consolidação e a
implantação de cartórios, do ponto de vista das relações com
a população, das necessidades ou características
sócioeconõmicas dos municípios, das análises das relações
com a função dos cartórios, é de grande valia debater e
elaborar um projeto de lei capaz de melhorar e ampliar a
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presença dos cartórios, facilitando, assim, o atendimento à
população.
No entanto, a forma com que esse projeto foi conduzido a

esta Casa deixa criticas que tornam inviável a sua aprovação
do modo e com o conteúdo que chega à Casa.
Primeiro, o art. 236 da Constituição define que se devem

estabelecer critérios, uma lei que regulamente os critérios
populacionais, sócio-econômicos e estatísticos para a
implantação dos cartórios. Essa lei está chegando,
estabelecendo somente critérios populacionais. Deixa de lado
critérios de alta relevância, que são os critérios sócio-
econômicos e estatísticos. E os critérios populacionais
carecem de um debate, de uma explicação mais profunda.
Conseguimos, numa discussão muito breve, avançar um pouco em
relação a esses critérios, em relação ao projeto original.
No entanto, isso ainda não nos satisfaz. E necessário
entendermos as razões que justifiquem, por exemplo, por que
numa determinada região devemos ter um cartório para cada 50
Mil habitantes e. depois, dois cartórios para cada 100 mil
habitantes. Essa relação populacional, que significado tem,
considerando as diversas funções cartoriais? Será que é
válido construir, com a mesma regra, um cartório notarial e
um cartório de registro civil? E válido estabelecer e
construir os cartórios de registros de notas, por exemplo?
Isso não está definido, não está esclarecido, não tem a
profundidade necessária para se consolidar, através da
Assembléia Legislativa, para podermos aprovar uma lei que
deveria ter, no mínimo, um caráter de grande importância, do
ponto de vista de beneficiar o interesse da sociedade.
Existem carências e defeitos nesse sentido e a explicação
não é satisfatória.
Mas essa não é a questão fundamental desse projeto de lei.
Esse projeto, como está hoje e do modo que pode ser
aprovado, poderá, na realidade, representar um grande "trem
da alegria", no Estado de Minas Gerais. E entregar nas mãos
do Governador do Estado de Minas Gerais a autorização de
colocar, sem concurso público, dezenas e dezenas de
servidores, atendendo apenas a interesses eleitoreiros, par-
ticulares, ferindo, frontalmente, a Constituição brasileira,
precisamente o art. 37, que aponta para a impessoalidade na
administração pública. A nomeação de dirigentes dos
cartórios que eventualmente serão criados passará a ser
prerrogativa exclusiva do Governador do Estado e do
Interesse daqueles que estão aliados a ele. Essa é uma
questão grave.
Outra questão séria é que, se esses dados populacionais não
tiverem fundamento adequado, vamos encontrar uma situação
que poderá causar prejuízo aos trabalhadores de algumas
funções cartorlais. Sabemos, por exemplo, que determinados
cartórios podem e devem , ser aumentados. São insuficientes,
ganham exageradamente. E uma verdadeira loteria a cada
semana, a cada mês.
Por outro lado, existem outros cartórios que já estão
funcionando com grande ociosidade. E, na medida em que
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multiplicamos os cartórios, por exemplo, de registro civil,
sem critérios adequados, podemos estar criando dificuldades,
inclusive, para os trabalhadores que administram a função
cartorial - Quero chamar a atenção de todos os colegas
Deputados no sentido de não votarmos, neste momento, o
projeto.
O Deputado Roberto Luiz Soares - Nobre Deputado, ouvi

atentamente as ponderações de rara lucidez que V. Exa. acaba
de proferir. Sempre achei que, em algum tempo, alguém aqui
argüiria ou teria dúvidas quanto â necessidade premente de
se reexaminar a questão dos serviços notariais e de
registros no território de Minas Gerais. Mas tenho para mim
- e parece ser esse também o pensamento de V. Exa. - que,
agindo da forma como estamos prestes a agir, estaríamos
cometendo um ato intempestivo e impulsivo e, o que é mais
grave, não estaríamos cumprindo os dispositivos
constitucionais que norteiam a matéria.
V. Exa. abordou o assunto, embora de forma epidérmica,
quando se referiu aos dispositivos constitucionais, mas
entendo que ai é que reside a dúvida maior, quando vamos
votar uma matéria tão polêmica, que necessitaria estudos
mais profundos e detalhados. A se votar esse projeto da
forma como está redigido, não estaríamos sequer cumprindo o
dispositivo constitucional que remete a matéria para a lei
ordinária. E a consideração que tinha a fazer.
O Deputado Adeinio Carneiro Leão - Obrigado, Deputado
Roberto Luiz Soares. Para concluir, quero apenas dizer que
votarmos o projeto como ele está, hoje, é um ato de
imoralidade da Assembléia Legislativa, e isso não podemos
aceitar. Acho que a dignidade e a moralidade da Assembléia
Legislativa têm que ser resgatadas no nosso comportamento e
no nosso voto.
O Sr, Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Pereira, que dispõe de 30 minutos.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Na verdade, creio que
todo o arrazoado que nos leva a caminhar em sentido
contrário à votação desse projeto no presente momento já foi
desenvolvido pelo companheiro Adelmo.
Vou fazer o que talvez não seja o usual nem o desejável na
maioria das vezes: vou tentar expor um elemento de ordem
subjetiva. As razões que o Deputado Adelmo Carneiro Leão
enumerou são suficientemente fortes para que não façamos a
votação neste instante. Âgora, o que me incomodou - e é isso
que faço questão de registrar - foi a volúpia, o anseio, a
necessidade de que esse projeto fosse votado com tanta
rapidez. Talvez seja debilidade de um iniciante; vários dos
senhores já estão aqui há vários mandatos, conhecem esta
Casa melhor do que eu, mas, no curtíssimo período em que me
encontro nesta Assembléia, raros foram os momentos em que
percebi tal ansiedade.
Vou-me permitir uma menção, que talvez não seja condizente

com o nosso ambiente, a uma expressão, muito corriqueira na
fala popular, que se refere a "carne debaixo do angu". Se o
projeto é bom, é interessante, atende a necessidades, por
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que temos de votá-lo com essa velocidade toda? O que existe
por trás dessa demanda, por que isso tem que ser votado a
qualquer preço? Por que, com relação a um tema que envolve
dificuldades várias, até de conhecimento - as realidades são
diferenciadas, o Estado é enorme -, de um momento para
outro aparece um projeto que estabelece, não se sabe por
onde, um consenso mágico, e temos que aprová-lo aqui, agora,
porque é importantíssimo-
Queria registrar esse sentimento desagradável, esse
sentimento que incomoda, que lança suspeição e que coloca em
xeque valores éticos e morais e questões maiores. Se é tudo
tão correto e tão melhor para todos nós, por que não podemos
aprimorar o projeto e fazer com que, efetivamente, ele nos
valorize como Poder? Nos termos, em que ele está, é difícil,
é inaceitável votá-lo.
- Vêm à Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei ng 1.509/93
EMENDA NQ 2

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - As vagas criadas ou desmembradas por efeito

desta lei, nos cartórios notariais e de registros, serão
providas somente por delegação efetiva, após a realização de
concurso público, vedado o concurso de remoção..
Sala das Reuniões, 7 de julho de 1993.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A presente emenda visa a dar cumprimento ao

disposto no f 3Q do arU 236 da Constituição Federal.
EMENDA NO 3

Acrescente-se onde convier;
"Art .....- Os atos de criação, de fusão ou de

desmembramento de que trata esta lei deverão ser precedidos
de um estudo dos critérios sócio-económicos e estatisticos,
a que se refere o art. 278 da Constituição Estadual.".
Sala das Reuniões, 7 de julho de 1993.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A presente emenda visa a dar cumprimento ao

mandamento constitucional referido em seu texto.
EMENDA No 4

Dê-se ao art. 5g do Substitutivo ng 1 a seguinte redação:
"Art. 5g - Até a realização do concurso público de provas e

titulos para provimento das vagas das serventias criadas ou
desmembradas por efeito desta lei, estas serão ocu padas em
caráter precário por delegação referendada pela Assembléia
Legislativa, vedada a remoção-".
Sala das Reuniões, 7 de julho de 1993.
José Militão
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência encerra a discussão e, Informa ao Plenário que.
no decorrer da discussão, foram apresentadas as Emendas ns
1 e 2, do Deputado Adeimo Carneiro Leão, e 3 do Deputado
José Militão. Nos termos do 2g do arU 195 do Regimento
Interno, a Presidência vai encaminhar o projeto, com as
emendas, à Comissão de Administração Pública, para que esta
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emita parecer sobre a matéria. A Comissão de Administração
Pública.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei no 1.398/93, do

Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização da
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG
-, estabelece níveis de vencimentos e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto, com a Emenda ng 1, que apresenta.
Em discussão, o Projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que desejarem aprová-lo permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1.
Os Deputados que desejarem aprová-la permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o
projeto, com a Emenda ng 1. A Comissão de Redação.
Discussão, no 2g turno, da Proposta de Emenda á

Constituição ng 22/92, do Deputado Paulo Pettersen, que
altera a redação do art. 34 da Constituição Estadual (dá
nova disciplina á concessão de licença para o servidor
estadual que esteja no exercício de mandato eletivo em
entidade sindical ou associação de classe). A Comissão
Especial opina pela aprovação da proposta, com a Emenda ng
1, q ue apresenta. Em discussão, a proposta. Com a palavra,
para discuti-Ia, o Deputado Antônio Carlos Pereira, que
dispõe de 30 minutos.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é dificil, em alguns momentos, camuflarmos uma
certa sensação de tédio. Se não me engano, o responsável
pela propaganda do Sr. Adolf Hitler dizia que a mentira,
quando é muitas vezes repetida, se torna verdade. Sem
pretensão de ter a verdade absoluta, de repeti-Ia até a
exaustão e não encontrar eco, pois, sinceramente isso é algo
que não nos entusiasma, participei da discussão desse
projeto nas comissões. Serei obrigado a repetir aqui alguns
argumentos que nos levam, neste momento, a urna posição
frontalmente contrária ao texto da emenda constitucional, do
Deputado Paulo Pettersen e, agora, ao do parecer do
Deputado Ermano Batista.
Queria, inicialmente, referir-me ao parecer, em que se
argumenta, como hipótese de raciocínio, que é absolutamente
necessário regulamentarmos a liberação de dirigentes de
entidades sindicais dos servidores, sob pena de uma hipótese
que o próprio Relator considera absurda; chegarmos a uma
situação que não vai levar a nada.
No segundo momento, o Relator tenta estabelecer algumas
delimitações. Independentemente daquilo que se afirma no
texto, há subjacentes algumas maneiras de se enxergar a
questão da organização sindical dos servidores públicos, as
quais acabam por trair concepções, ilusões e práticas
extremamente autoritárias. Argumentou-se nas comissões e até
na imprensa que é inconcebível que haja a liberação de
dirigentes sindicais em número tão elevado, uma vez que
empresas do porte da CEMIO e do BAMERINDLJS e o próprio Pais
são dirigidos por oito, nove ou dez pessoas. 0 problema
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crucial nesse tipo de raciocínio é que ignoram o que seja o
trabalhosindical. Ele diz o seguinte: se a CEMIG funciona
com meia dúzia de Diretores, para não sei quantos mil
funcionários, basta enchermos os sindicato de funcionários
que a sua administração se dará do mesmo jeito. Até que
ponto existe má fé nessa comparação? Até que ponto as
pessoas não têm condições de opinar, por desinformação?
Objetivamente, ignoram a estrutura de funcionamento de
qualquer sindicato, seja do servidor público ou de
trabalhadores da iniciativa privada, em que os dirigentes
sindicais têm, essencialmente, uma tarefa política, que não
se substitui por funcionários. O dirigente tem a
responsabilidade e o dever - é eleito para isso - de visitar
os locais de trabalho, de organizar campanhas salariais, de
melhorar o nível de organização da sua categoria e de propor
o debate em busca de uma maior consciência de classe e do
progresso. Esse é o papel do dirigente sindical e para isso
não existem profissionais capacitados no mercado de
trabalho. Esse é um processo essencialmente político.
O segundo problema que o Relator apresenta é o fato de
ignorar e de desconhecer completamente a existência de
situações diferenciadas. O projeto se apresenta como
grandioso neste momento, com quatro dirigentes liberados.
Originalmente, permitia a liberação de apenas três. Ele
desconhece ou finge desconhecer que existem situações muito
diferenciadas entre si. Há vários sindicatos pequenos e há
vários sindicatos grandes num Estado que tem a dimensão do
nosso. Isso o projeto não considera, não aborda. O principio
da proporcionalidade é, essencialmente, democrático. E
diferente organizar, mobilizar e tentar trazer para a função
que é do sindicato, que é a defesa dos interesses dos
trabalhadores, uma organização que tenha 500 ou 600 filiados
e uma que tenha 50.000 ou 60.000 filiados. Mais diferente
ainda se pensarmos na dimensão que tem o Estado de Minas
Gerais. O projeto considera, o que é curioso, que temos, em
face das reivindicações dos servidores e das dificuldades
pelas quais o Estado passa, que reduzir custos. Tal redução,
pasmem os senhores, vai recair sobre a liberação de
dirigentes sindicais?!
Não sei se a maioria dos senhores sabe quantos dirigentes
liberados existem no Estado. Tenho certeza absoluta de que
quase nenhum sabe. Vou mais além: a maioria dos senhores
sequer se preocupou em procurar saber quantos são os
dirigentes sindicais liberados neste Estado.
Não é essa a preocupação, não é esse o motivo que inspira

os nobres parlamentares. E ridículo e caricato achar que,
fazendo retornar ao trabalho servidores de salários
ridículos e caricatos, vamos enfrentar a situação financeira
do Estado.
Temos uma questão muito clara nessa proposta. Sei que isso
incomoda muito e talvez seja por isso que o Plenário esteja
quase vazio neste instante. A matéria tem um objetivo, uma
direção, que, por si e em si, é discutível. Poderíamos até
discutir isso. Qual é o objetivo dessa emenda? E retaliar.
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Retaliar é a palavra. Tivemos uma greve dos servidores em
que houve muita tensão e grandes problemas. Uma greve em que
em alguns momentos até esta Assembléia ensaiou a
possibilidade de tornar-se mediadora dos conflitos.
Entretanto, exatamente no desdobramento desses momentos,
esta mesma Assembléia perdeu essa capacidade, e o processo
teve o resultado que teve. Não vamos aqui fazer avaliação da
greve. Já fizemos isso várias vezes. Quero dizer que, em
conseqüência desse processo cheio de tensão e muito difícil,
houve ação - naquele momento, reação - dos servidores.
E até curioso assistirmos hoje á iniciativa que, junto ao
Poder Judiciário, tenta incriminar os dirigentes dos
sindicatos e da coordenação sindical, inclusive, o meu
companheiro Antônio Lambertucci, Presidente do SINDI-UTE.
Ora, os Deputados deveriam antes estar informados de que o
cartaz que tanto incômodo, tanto transtorno e tanto
constrangimento lhes causou foi aprovado em assembléia, em
que estavam presentes alguns milhares de servidores. Vai ser
difícil processar esses milhares de trabalhadores.
A verdade é que houve os cartazes. Podemos até discutir se
a sua existência foi justa ou não, mas não há como fugirmos
do objetivo dessa emenda, e mais, de a estarmos votando
nesta noite. Houve inúmeras tentativas de se postergá-la.
Vamos discutir critérios, vamos pensar outras realidades,
vamos ver como se comportam outras partes do Pais. Mas não.
O máximo que se concede é que se permaneça dentro de uma
lógica que tem prevalecido aqui nas últimas semanas, que é a
seguinte: apresentar-se o pior, o horrível, o inaceitável.
Depois, muda-se uma virgula, um ponto, altera-se algum
acento, introduz-se um parágrafo. Dá-se uma melhoradinha no
texto, maquia-se o projeto. "Mas agora vocês vão ter que
aceitar, agora melhorou demais. E inconcebível que vocês não
o aceitem agora" - dizem. Vão além: "...se não votarem a
proposta na forma em que está sendo apresentada, vai ser o
caos."
Essa tática, de tão repetitiva, ficou cansativa,
monótona... Deixa de ser até instigante, de tão desgastada
que está.
E Isso hoje que se objetiva. Ninguém que está aqui para

votar favoravelmente a essa proposta está preocupado com a
organização de trabalhadores coisíssima nenhuma. Ninguém que
vai votar favoravelmente a essa proposta está preocupado com
o melhor ou o pior funcionamento dos sindicatos. Ninguém
está preocupado com a capacidade de sua organização. Se ela
vai ser abalada com essa decisão ou não. A preocupação
única, a preocupação maior, que, apesar de ser a maior, é
pequena e mesquinha, é retaliar. "Somos o Poder. Vocês nos
publicaram nos cartazes, então vamos acabar com os seus
dirigentes". E esse o sentido da emenda em questão. E esse o
seu objetivo. Não há outro, pois originou-se em um Poder que
não consegue se afirmar naquilo para o que é direcionado, em
um Poder que não consegue fiscalizar outro Poder, em um
Poder que vota projetos sem conhecer o seu conteúdo e vai se
afirmar naquilo em que não poderia se afirmar. A minha
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preocupação maior, quero repetir aquilo que afirmei na
comissão, não é com o fato de se coibir a liberação de
dirigentes, pois todos sabem que vãrids de nós, que já fomos
dirigentes, trabalhamos sem liberação. No inicio da
reorganização de nossos sindicatos, ninguém tinha liberação,
e isso não nos impediu de construir sindicatos com força e
com grandeza. Não é esse fato que vai nos impedir de
continuar esse trabalho. A minha preocupação maior é com o
seguinte fato: no momento em que permitimos que dirigentes
sindicais, na prática, sejam cassados - porque isso é
cassação de dirigente sindical, é a mesma coisa que a
ditadura militar fez - abrimos a possibilidade de qualquer
tipo de violência contra o processo democrático.
Vou mais uma vez insistir no seguinte argumento: a nossa
presença aqui, a pluralidade de partidos com presença nesta
Casa, alguns deles, inclusive, não passam de siglas de
aluguel que não representam setor social nenhum, não têm
programa para Pais nenhum e se limitam exclusivamente a
garantir projetos pessoais, tudo Isso foi conquista da
sociedade, e o movimento sindical brasileiro teve o seu
papel nesse processo. O movimento sindical dos servidores
tem um papel a desempenhar na sociedade, e estão atentando
não contra uma entidade de classe mas contra a própria
história.
Quero concluir dizendo, com muita clareza, que não vão
Imputar à Bancada do nosso partido esse equivoco. Repudiamos
a proposta, em conjunto; não a aceitamos, em conjunto. Não
entendemos que seja possivel melhorar algo que afronta o
processo democrático.
Em função disso, vamos votar 'não'. Em função disso, não

vou fazer nenhum apelo. Quero apenas chamar a atenção para o
perigo que se apresenta, quando se aprova um projeto com
esse conteúdo e com essa dimensão. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emendas.
Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Roberto
Carvalho, que dispõe de 5 minutos.
O Deputado Roberto Carvalho - A sociedade brasileira

assistiu, estarrecida, ao linchamento de três assaltantes,
de forma brutal, que vimos nos jornais. O exemplo, talvez,
seja forte demais, mas gostaria de continuar a linha que o
Carlão começou. Na realidade, esse projeto, apesar da
exacerbação, do ódio e de todos os objetivos colocados, é um
projeto muito sério. Discutimos, na Constituinte, o direito
sindical dos servidores públicos. Ele foi conquista não
apenas dos servidores, mas, principalmente, do movimento e
da sociedade civil. O direito de greve dos servidores
públicos também foi uma conquista fundamental da sociedade.
Esse projeto atenta contra a democracia. Achavam que a
restrição ou a cassação do direito sindical dos nossos
dirigentes iria acabar com as nossas entidades. Todos os que
pensam assim, estão muito enganados, porque elas foram
criadas pela consciência da categoria. Elas são fruto disso.
A liberação dos dirigentes é fruto dessa conquista maior da
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sociedade, e uma emenda como essa não irá acabar com o
movimento. O que estão querendo fazer é esmagar a sociedade.
E, hoje, esta Assembléia está discutindo a proporcionalidade
do número de habitantes, para se criarem cartórios. E a
mesma Assembléia que quer aumentar o número de cartórios, em
função da população, quer cassar o direito sindical das
entidades do funcionalismo público. O Ermano Batista fez um
substitutivo, e o projeto foi apresentado pelo Paulo
Pettersen. Fizemos diversas propostas, aliás, hoje fizemos
uma ao Líder do Governo, Agostinho Patrus. Se se quer fazer
alguma coisa séria, vamos pegar a legislação de São Paulo.
do Rio e do Governo Federal. Vamos reunir todas essas
legislações e fazer, sim, uma legislação para Minas Gerais.
Nenhuma entidade do magistério ou dos servidores públicos é
contra isso. Ninguém quer privilégios; não é privilégio ser
dirigente sindical, neste Estado. A categoria do
funcionalismo público tem sido sistematicamente esmagada
pelos Governos do Estado. Ela foi esmagada pelo Governo
Newton Cardoso, que cassou e demitiu dirigentes sindicais.
Mas a categoria se manteve firme, e o movimento não
desapareceu. Demitindo dezenas de dirigentes sindicais, ele
queria acabar com as entidades, mas todas elas estão ai. O
movimento não está apenas na direção sindical.
Temos tentado de todas as formas negociar e conversar para

ver se o bom-senso prevalece em processos como o que agora
estamos examinando. Hoje mesmo procurei, por diversas vezes,
o Deputado Romeu Queiroz, Líder do Governo, para discutirmos
com seriedade e serenidade assuntos de interesse desta Casa.
Não voto sob pressão de ninguém, e deve haver seriedade para
se discutir. Assunto encaminhado dessa forma, em que não
houve direito de discussão, é um massacre. E eu disse ao
Deputado Romeu Queiroz que não houve acordo nenhum, mas ele
disse que houve acordo. O que houve foi a Maioria esmagando
a Minoria. Isto não é democracia. Democracia é conviver com
os contrários e saber aceitar os pensamentos divergentes.
Esta Casa, ao votar esse projeto na forma em que se
encontra, inclusive com um substitutivo, está esmagando a
democracia, o direito das pessoas e as conquistas dos
servidores públicos. Se acham que esmagar dessa forma é
esmagar as nossas entidades, estão enganados, pois elas
continuarão firmes, e muito mais firmes do que hoje se en-
contram. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que disporá de 5
minutos.
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, acho que compete a cada um de nós refletir sobre
o momento que estamos vivendo, neste Pais e neste Estado. É
importante para a consolidação da estrutura democrática a
organização dos trabalhadores, que está muito incipiente.
Talvez seja importante cada um pensar que, no processo de
construção de uma sociedade democrática, as relações de
poder são variáveis e mutáveis. O parlamentar eleito pelo
povo, que detém a hegemonia do poder, não pode utilizar esse
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mesmo poder para massacrar o povo que o elege. Não é
possível a falta de compreensão neste momento. E se
imaginarmos que a Assembléia Legislativa, por mágoas e
emoções, porque detém o poder majoritariamente, vai poder
destruir os trabalhadores, será preciso nos reportar ã época
da ditadura e verificar que, naquela época, mesmo com
sindicatos na ilegalidade e não havendo oportunidade de
liberação de trabalhadores, houve um extraordinário esforço
e luta dessa classe para a construção da democracia.
Portanto, neste momento, liberar, iO, 20 ou 30 trabalhadores
para ocupar a direção do sindicato e organizar a categoria é
um passo de fundamental importãncia na construção e
estruturação democrática da sociedade.
Quais são as razões que levam esta Assembléia a votar um
projeto dessa natureza, ou seja, de cassação dos
trabalhadores. Qual é o sentido disso? Amanhã, em função do
que está acontecendo aqui, e apesar de as Assembléias terem
um papel fundamental de representação, de poder, a sua
função se tornará cada vez mais miúda. Tenho trabalhado
muito dentro da lógica de que a Assembléia Legislativa foi e
é um Poder importante na estruturação democrática da
sociedade e na elaboração de políticas para tirar o Pais do
estado em que se encontra. Contudo, vemos esta Assembléia
ficar miúda. Ela se torna miúda porque é subserviente e,
agora, é miúda por ser retaliadora. Tenho a impressão de
que, do modo como estamos caminhando, se esta Assembléia de
repente desaparecer do mapa, e todos desaparecermos
juntamente com ela, e se, eventualmente, os nossos
familiares nos esquecerem, do ponto de vista político, isso
não significará nada. Não somos nada mais do que um
departamento do Governo Hélio Garcia, hoje.
Ora, se quisermos construir a sociedade da qual todos
falamos quando subimos á tribuna, será necessário mudar o
nosso comportamento. E é possível. Basta colocar o interesse
político da sociedade acima das limitações impostas pelas
nossas emoções e pelos nossos sentimentos. E pensarmos na
possibilidade de construir políticas para resgatar os
milhões de miseráveis que estão por ai. Com isso, vamos
consolidar o que falamos aqui a respeito da reforma agrária,
da educação e da saúde. Eu vejo tantos colegas meus,
médicos, que, inflamadamente. denunciam o caos no setor da
saúde, mas, subservientemente, submetem-se às determinações
do Governo. Vejo, os estudos mostrando, amplamente, o
caráter fundamental da educação para o resgate da dignidade
deste Pais e também para a sua promoção e desenvolvimento.
Porém, as políticas que existem são de submissão e de
desrespeito aos interesses do povo. Até quando vamos
construir uma Assembléia para baixo, e não, uma Assembléia
para a democracia? Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Ilustre Deputada Maria
José Haueisen, que dispõe de 5 minutos.
A Deputada Maria José Hauelsen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores presentes nas galerias, em 1979, a
classe trabalhadora estava se levantando. Depois do longo
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período de ditadura militar, que a levou quase à morte, ela
resgatava o seu papel na história. Entre esses trabalhadores
estavam os professores, com um salário tão miserável quanto
o de hoje, com uma escola submissa e dominada, na qual
aprenderam e continuaram ensinando que ser professor era ser
sacerdote, que o professor era aquele que se consumia
iluminando. Era a ideologia da classe dominante passada e
repassada de geração em geração. Naquela época, juntamente
com outros colegas de escola, começamos, em Minas Gerais,
uma greve histórica, com muito medo, muito incômodo e
sofrimento. Naquela época, o Governador Francelino Pereira
mandou jogar água nos professores.
O abuso do poder, entretanto, reacendeu a classe
trabalhadora, despertando nela o desejo de luta, e, em 1979,
surgiu o SINO-UTE, que naquela época se chamava União dos
Trabalhadores do Ensino - UTE, uma vez que a Constituição
brasileira de então impedia a organização sindical daquela
categoria.
O SINO-UTE nasceu, cresceu e, hoje, podemos ver não
apenas a sua organização como a de outros sindicatos que
surgiRam e foram construidos numa época de tormento, de
ditadura e de dominação. Todos hoje lutam de cabeça
erguida, contra o autoritarismo e contra o poder e, no caso
especifico dos professores, sofrem hoje retaliação de um
grupo que tem, de fato, o poder político. Sofrem retaliação
nesta Assembléia Legislativa.
E isso que nos entristece e nos envergonha, pois quando

aquele que tem o poder maior passa a castigar e a retaliar
aquele que tem posição política ou de mando inferior, é
porque há fraqueza por parte daquele que devia ter o poder
maior. Não temos a menor dúvida, e inclusive colegas que nos
antecederam já falaram sobre isso, de que se trata de
retaliação a situação que vivemos quanto á proposta de
emenda que discutimos agora. Os professores, o SINDIFISCO e
outros funcionários do Estado ousaram protestar, ousaram
mostrar o seu descontentamento, ousaram vaiar e apontar as
feridas que existem nesta Casa. Quando somos aplaudidos nos
alegramos, entretanto, a vaia é tão legitima quanto o
aplauso. Este demonstra satisfação, e aquela, o
descontentamento.
Estamos vivendo um tempo parecido com o de Getúlio Vargas,

em que pretendiam sindicatos atrelados, pelegos e amarelos.
Digo isso com relação apenas àqueles que estão no poder,
porque a classe sindical está levantando a cabeça- Temos
ainda de entender o que é autoridade e o que é
autoritarismo. A autoridade vem com a justiça, com a
dignidade. O autoritarismo vem pela força, pela truculência,
pelo abuso do poder. A autoridade convence, e o
autoritarismo vence.
Assim, em um Pais em que há democracia não pode haver

unanimidade conseguida pela dominação, pois como disse
Paulo Freire: 'Em toda unanimidade há um pouco de burrice".
E a classe trabalhadora deste Pais não é burra e não será
unânime junto aos poderosos,
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado Cunhar
Machado, que dispõe de 5 minutos para o seu pronunciamento.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

companheiros . e companheiras da Policia Civil, do SIND-UTE,
do SINDI-SAUDE e do SINDIFISCO, que representam o
funcionalismo público do Estado de Minas Gerais, gostaríamos
de dizer que a história tem várias etapas, e nesta noite
estamos tendo mais urna. Vamos votar uma proposta de emenda,
cujo substitutivo tenta inverter esse processo e, ao mesmo
tempo, demonstra claramente o total desconhecimento da
maioria desta Casa, no que se refere ao funcionamento dos
sindicatos. Vimos vários parlamentares dizerem que a empresa
precisa apenas de dois, três dirigentes sindicais. Essa
colocação que eles fizeram não está equivocada, porque são
representantes dos empresários, grandes fazendeiros. Por
isso é que estão falando assim. Porque não conhecem a vida
do sindicato dos trabalhadores, mas conhecem a vida do
sindicato patronal. E o patronal não precisa porque tem
muitos recursos, muita técnica e até apoio financeiro das
Prefeituras, das quais eles próprios participam. Mas quero
colocar aqui que vamos continuar na defesa dos
trabalhadores, mesmo sofrendo ameaças, como outro dia sofri,
ameaça de ser agredido fisicamente por um parlamentar que já
agrediu uma companheira. Não temos medo. Não adianta nos
ameaçar fisicamente nem de outro jeito. Podem nos matar e
fazer o que quiserem, mas os trabalhadores vão continuar
levantando sua voz, dizendo que não têm medo.
Vim para cá representar os trabalhadores, e não, os
empresários. Não vim aqui para representar todos os
mineiros, mas sim, para representar o povo humilde, os
trabalhadores. Sai da categoria dos trabalhadores do ensino,
fui dirigente e nunca tive liberação. Em Uberlândia, não
tivemos nenhuma liberação. E não adianta parlamentar de lá
xingar os nossos Diretores do SIND-UTE. porque eles vão
continuar de cabeça erguida. Os trabalhadores continuarão e
vão dar a resposta a esses defensores dos empresários na
hora em que eles voltarem às escolas e tentarem fazer seus
discursos demagógicos, dizendo que defendem os
trabalhadores. E ali que vamos fazer o debate. O debate está
próximo, e queremos fazê-lo na revisão da Constituição,
queremos fazê-lo no processo eleitoral do ano que vem, em
que temos a certeza de que vamos eleger o nosso Presidente
da República, o companheiro Lula, e vamos eleger também um
novo Governador, para mostrar, na prática, como é que se faz
um governo voltado para a maioria do povo, e não, apenas um
governo de minoria.
O nosso voto é não ao ataque à democracia. O nosso voto é
sim para a participação de todo mundo q ue tenha direito.
Companheiros e companheiras, mais uma vez quero dizer que
vocês, do SINDI-FISCO, do SINDI-SAÚDE, do SrNO-UTE e da
Policia Civil, e todos os representantes do funcionalismo
vão continuar a ter aqui todo o apoio da nossa Bancada,
porque entendemos que é fundamental a participação de vocês
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na melhoria da saúde, do ensino e da arrecadação de impostos
no Estado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Antônio Fuzatto.
O Deputado Antônio Fuzatto - Não tenho muito o que falar,
depois que os companheiros aqui falaram. Tenho pouco a
acrescentar sobre essa proposta em questão, mas queria dizer
algumas coisas que acho interessantes. A primeira é a
seguinte: essa proposta de emenda do Deputado Paulo
Pettersen não é outra coisa que não retaliação por causa do
cartaz publicado pelos professores. Há Deputados ai nos
corredores que estão babando de vontade de votar o projeto.
Eles até babam para dizer que vão derrotar o funcionalismo.
O Ermano disse, lá na comissão, que se o PT ficasse contra
a emenda dele, estaria aprovando a proposta do Paulo
Pettersen. Acontece que estamos contra a sua e contra a
dele, que é horrorosa, é ridícula. Estamos contra as duas.
Estamos contra as duas, porque são uma baixaria terrível
essas propostas. Não valem nada. Têm que ir para o lixo.
A segunda coisa que quero dizer, é que vocês têm que parar
com essa bobagem de retaliar o funcionalismo público. .Já
dissemos que, com liberação ou sem liberação, a luta vai
continuar. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar
lutando, como sempre fizemos. E claro que facilita, quando
há liberação, mas vamos continuar lutando assim mesmo.
Uma coisa que achei terrível foi o colega Côssimo Freitas,
Presidente da Comissão de Educação, ficar falando o tempo
todo: "vai trabalhar, vai trabalhar". Que baixaria é essa?
Não podemos agir de acordo com a emoção. Somos
parlamentares, temos que ter firmeza e saber o que queremos.
Não podemos vacilar e temos que assumir nossas posições.
Vocês não assumem nunca que votaram contra o funcionalismo.
Morrem de medo e agora querem retaliar. O tempo todo
publicam nos jornais que fomos derrotados, que estamos des-
truidos. Estamos coisa nenhuma. Derrotado está o povo
mineiro, porque vocês votam contra ele.
Queria falar outra coisa para o Sr. Paulo Pettersen. Essa
proposta está lá. desde 1992, e só agora a Mesa vem
desovando-a, por causa do funcionalismo. Por que não
desarquivam o projeto contra a corrupção eleitoral? Deveriam
fazer Isso, também. Ai, colocamos tudo no mesmo saco e vamos
ver quais são os projetos que vamos ter de votar nesta Casa.
Quero, ainda, deixar claro para vocês e para as pessoas que
se encontram nas galerias que essa proposta está sendo
aprovada, porque somos apenas oito. Se fôssemos 20 ou 30,
ela não seria aprovada aqui. Então, é preciso pensar nessa
questão, porque se fôssemos maioria, essa proposta não seria
aprovada. Está sendo aprovada, porque somos apenas oito
Deputados comprometidos com essa luta. Oito e mais alguns,
que espero que votem junto conosco.
Para encerrar o semestre, volto a dizer aquela frase

bel issima, que aprendemos aqui, e que têm discutido muito.
Espero não ter de chamá-los de 'miquinhos amestrados do
Governador", de novo.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Paulo Pettersen.
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a propósito da colocação do colega Antônio
Fuzatto, quero alertá-lo para o fato de que quem decide
sobre processos de corrupção eleitoral que estão na Casa é o
Presidente da Comissão de Justiça. Mas, S. Exa. terá
oportunidade de fazer apreciações, na Comissão de Justiça,
antes de se manifestar, pelo microfone, neste Plenário. Tudo
está lá na Comissão de Justiça. Acho que S. Exa. se
antecipou, faltou com o zelo. Isso mostra que, realmente, a
falta de companheirismo de S. Exa .....
Estou sendo castrado em minhas palavras. Gostaria que as

galerias me respeitassem e que V. Exa. , Sr. Presidente,
fizesse cumprir o Regimento Interno.
O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita ás galerias

que respeitem o Deputado que está ao microfone.
O Deputado Paulo Pettersen - Eu diria que S. Exa. não tem o
direito de fazer um prejulgamento. Tivemos colegas que
passaram por esse tipo de processo aqui na Casa e soubemos
respeitá-los. S. Exa. não está tendo elegância nem decência.
Quando S. Exa. tiver a oportunidade, num futuro próximo,
quando o Presidente da Comissão de Justiça designar o
Relator, ai, sim, S. Exa. poderá blasfemar o quanto achar
necessário.
Mas, Sr. Presidente, com relação à minha proposta, ela foi
oportuna, ainda que tardia. Não podemos permitir que o
Governo continue a ceder funcionários públicos como fez para
o SIND-UTE, que hoje tem aproximadamente 200 funcionários á
sua disposição, em detrimento dos outros sindicatos e do
Estado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é fundamental e
indispensável a regulamentação do art. 34 da Constituição,
porque não podemos permitir essa cessão indiscriminada de
funcionários do Estado. E com esse objetivo que a proposta
está aqui, para ser aprovada ou rejeitada, democraticamente.
Não podemos permitir a falta de respeito. Que votem contra
ou a favor, mas que não desrespeitem o ponto de vista de
nenhum colega, independentemente de partidos políticos.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - vou abrir não de
encaminhar o projeto, embora o Deputado Paulo Pettersen
tenha falseado alguns dados. Quero dizer também que a mim,
particularmente, constrangeu muito o Deputado José Militão,
que foi eleito pelos servidores públicos, ter pedido que se
evacuassem as galerias.
Mas gostaria que a Presidência informasse ao Plenário há

quanto tempo se encontra na Comissão de Justiça o processo
relativo ao Deputado Paulo Pettersen.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que

oportunamente prestará os esclarecimentos solicitados.
O Deputado Paulo Pettersen - A proposta está tramitando

desde 1992 e está sendo apreciada tardiamente. Faço questão
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de ter isenção, pois nada tenho a esconder. Quero que todos
acompanhem de perto a sua apreciação.
o que não posso permitir é ousadia e falta de respeito de
um parlamentar que admiro. Se estão preocupados com o
processo, procurem se informar sobre ele na Comissão de
Justiça.
o Deputado Antônio Fuzatto - Gostaria de informar ao
Deputado Paulo Pettersen que ele deveria saber que um
parlamentar é fiscal do Governo. Ele deveria saber, pelo
menos, quantos são liberados para exercer funções no
sindicato. Pelo que me consta, são liberados apenas 39 em
todo o Estado e não mais de 100. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a ilustre Deputada Maria
Elvira. que dispõe de 5 minutos.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, demais
companheiros, estou afônica, mas não gostaria de perder a
oportunidade de aqui comentar algumas palavras de colegas
nossos.
Inicialmente, gostaria de dizer ao Deputado Gilmar Machado

que respeito profundamente a sua emoção, quando ocupou esta
tribuna e expôs as suas origens, o seu trabalho em
Uberlândia e as dificuldades que sempre encontrou no
movimento sindical. Gostaria de dizer, ainda, que me
solidarizo com ele quando fala das agressões e ameaças que
teria sofrido em alguma parte de Minas Gerais. Igualmente,
no mesmo barco estamos todos nós. Outro dia, em Juiz de
Fora, em uma audiência pública, fui fisicamente ameaçada por
um companheiro seu, do sindicato. Fui extremamente ofendida,
como outros Deputados de outros partidos. Então. Deputado,
os abusos existem por todos os lados. Não são
característicos de direita, de esquerda, de movimento
empresarial ou de movimento sindical. O senhor mesmo já
presenciou nesta Casa uma cena muito triste, acontecida no
dia da votação do empréstimo do Governo. Nesse dia, o painel
eletrônico foi danificado por um sentimento que, até
respeitamos, mas que extrapola, abusa e se transforma em
profunda agressividade com pessoas eleitas pelo povo. Não
podemos falar disso ou daquilo para as galerias. Fomos
eleitos pelo povo, disputando o voto. Portanto, de uma forma
ou de outra, andamos por todo o Estado e merecemos a
confiança de um número maior ou menor de pessoas. Não há
como discutir um mandato parlamentar. A urna tem o seu
valor, que não pode ser negado. Podemos defender as idéias
mais obsoletas, mais conservadoras, mas o povo escolhe, tem
o direito de escolher. No ano que vem poderemos voltar ou
não a esta Casa, mas, enquanto estivermos aqui, represen-
tamos o povo de Minas Gerais, homens e mulheres, brancos e
pretos, letrados e analfabetos, do campo ou da cidade.
Então, esse mandato merece o respeito de todos. Quem quiser
disputá-lo, que se habilite no próximo ano. Desejamos boa
sorte a quem o fizer.
Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que foi falado pelo
Deputado Antônio Fuzatto que votamos e apoiamos projetos
corruptos. Não posso concordar com isso. Até acredito que
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possamos fazer criticas ao Governo que ai está, no qual eu
nem votei, falar que o Governo fez menos obras, que o Sr.
Governador recebe pouco os parlamentares, que não recebe
grevistas; podemos falar que os salários estão ruins, como
em todo o Brasil. mas Minas Gerais, apesar dos péssimos
salários do funcionalismo, possui, hoje, o segundo melhor
salário do Pais: Portanto, não temos aqui uma situação
extraterrestre. E a conjuntura brasileira que é perversa,
que representa a situação económica do governo.
Podemos falar algumas coisas deste Governo, mas nunca vi,
aqui ou lá fora, denúncia concreta de que nele exista
corrupção. Quem falar isso estará falseando dados e a
realidade, porque em nenhuma reunião pública de que
participei neste Estado, ou na imprensa vi ser citada uma
situação ou pessoa acusada de corrupção neste Governo.
Disse aqui o Deputado Carlão que Goebbels. o grande
articulador de Hitler, o homem das comunicações, dizia que
uma mentira repetida tantas vezes se transforma em
verdade.' Deputado Carlão, eu já disse isso a V. Exa.
anteriormente, da tribuna, quando falamos daquele malsinado
cartaz, quando aqui o Deputado Fuzatto disse que votamos
contra o funcionalismo. Continuo dizendo que é a sua versão
ou a de 400, 300 ou 200 mil pessoas, não sei.
Outra questão: quando aqui se fala que estamos votando

contra o povo, quero deixar claro que o funcionalismo, pelo
qual temos o maior respeito, é parte desse povo. São 400 mil
pessoas entre 16 milhões de mineiros. Temos de ver, muitas
vezes, se os interesses desses 400 mil não vão contra os
interesses desses 16 milhões.
Para terminar, queria dizer aqui, Sr. Presidente, que se
vamos votar neste momento esta emenda constitucional do
Deputado Paulo Pettersen, vamos votar com consciência. Não é
para agradar o Governo, mas porque assim o decidimos. Quero
deixar bem claro que não considero justo que o povo, o
contribuinte que paga o salário do funcionalismo, pague
também essas pessoas em disponibilidade, para trabalhar nos
sindicatos. Teríamos de fazer um plebiscito para saber se o
povo mineiro, os 16 milhões de habitantes de Minas,
concordam com isso. Agora, estamos aqui para votar em nome
do povo mineiro, com a certeza de que o nosso voto vai ser
sagrado, consciente.
Nos sindicatos das empresas privadas, a situação é

diferente, da do funcionalismo. No serviço público, tal
cargo caracteriza também privilégio, com o qual temos de
acabar dentro do Estado. Os Deputados não têm estabilidade;
eles aqui ficam apenas por quatro anos. Voltam ou não. O
funcionalismo público tem estabilidade. Não perde nunca o
seu emprego.
Termino deixando bem claro, com todo o respeito que o povo
e o funcionalismo merecem: vamos votar de acordo com a nossa
consciência, não para agradar a nenhum partido e a nenhum
governo, e muito menos com medo de pressões e ameaças que
possamos receber.
Muito obrigada.
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Questão de Ordem
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado
Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, com todo o
respeito, o relógio de V. Exa. é diferente na hora de
falarmos. Eu falei 5 minutos, e a Presidência foi rigorosa.
Continuando, pela ordem, gostaria de comunicar à Deputada

Maria Elvira que, da tribuna, fiz diversas denúncias de
corrupção. Se ela não tem conhecimento, tenho as notas
taquigráficas e as provas para apresentar denúncias a
respeito de transporte coletivo, de corrupção e outras
irregularidades.
Com relação ao painel, condenamos todos os excessos, venham

de onde vierem. Os excessos são sempre condenáveis, mas não
ê por causa da Máfia Azul do Cruzeiro, não é por causa de
terem-se apreendido da Máfia Azul coquetéis "molotov" e
outras bombas que o Mineirão deva ser fechado. O que vamos
ver agora é exatamente isso: uma cassação.
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai submeter a Proposta
de Emenda á Constituição ng 22/92 a votação pelo processo
nominal, de conformidade com o art. 263. inciso 1, do
regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la
responderão "sim"; os Deputados que desejarem rejeitá-la
responderão "não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário
que, nos termos do f 3g do art. 208 do Regimento Interno, a
proposta de emenda à constituição será aprovada se houver 48
votos favoráveis.
Com a palavra, o Sr. lo-Secretário, para proceder á chamada
de votação nominal. Na sua ausência, solicito ao Sr. 2o-
Secretário que exerça as mesmas funções.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
José Militão - Rêmolo Aloise - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - José Bonifácio -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.
- Respondem "não" á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Roberto Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Gilmar Machado - Maria José
Haueisen.
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O Sr. Presidente - Responderam "sim" 50 Deputados;
responderam "não" 6 Deputados. Portanto, está aprovada a
proposta, salvo emendas.
Esta Presidência informa aos ilustres Deputados que vai
submeter a votação a Emenda ng 1, também pelo processo
nominal -

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião

por 10 minutos, até que se restabeleça a ordem nas galerias.
Reabertura da Reunião

o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 4Q-Secretário, para proceder à chamada
dos Deputados para votação da Emenda ng 1. Antes, a
Presidência informa ao Plenário que aqueles que desejarem
aprová-la deverão responder "sim", e os que desejarem
rejeitá-la deverão responder "não". Com a palavra, o Sr.
Secretário.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada-)
- Respondem "sim" á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
José Militão - Rêmolo Aloise - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Âilton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - José Bonifácio -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve
voto contrário. Portanto, está aprovada a emenda. Fica,
portanto, aprovada, no 2Q turno, a Proposta de Emenda á
Constituição nQ 22/92, na forma do vencido no lg turno, com
a Emenda ng 1. A Comissão de Redação.

Questões de Ordem
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, acredito que

outros companheiros desejem falar, mas quero fazer uso da
palavra para registrar dois fatos.
Primeiro, a posição do Deputado Antônio Fuzatto, de
absoluto desrespeito à Mesa desta Casa, fiscalizando o 2g-
Secretário como se desonesto ele fosse, como se fosse ali
colocar "sim" de Deputados que não estejam presentes.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, que ficasse registrada e
demonstrada, na pessoa do Deputado Antônio Fuzatto, que
tanta força fez para derrotar esta emenda, a posição do PT
contra o sindicato menor, contra o sindicato com menos de 10
mil filiados. Esta emenda foi fruto de longo e denodado
trabalho do Deputado Ermano Batista, que há muitos dias a
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vem negociando e trabalhando junto a todos os companheiros,
para que os sindicatos com menos de 10 mil filiados pudessem
ter seus servidores à disposição dos sindicatos, para ali
prestarem serviços aos seus filiados. Foi dito que é
Importante ter um número maior para aqueles que têm mais de
10 mil filiados. Pergunto, Sr. Presidente, se o sindicato
que tem 150 mil tem uma diretoria maior do que aquele
sindicato que tem mil filiados. Não. As diretorias são
Iguais. Não há necessidade de um número maior. Só através do
trabalho do Deputado Ermano Batista foi dado um número maior
àqueles com maior número de filiados, porque eles terão cer-
tamente maior trabalho. Mas, Sr. Presidente, se colocarmos
dez à disposição dos maiores sindicatos, não haverá
diretoria com esse número para absorver essa autorização.
Por isso, ficam esses dois protestos. Um protesto contra o

Deputado Antônio Fuzatto. q ue tem faltado, nesta Casa, com o
respeito para com os seus colegas, como se todos fôssemos
desonestos, e apenas ele, honesto. Em segundo lugar, deixar
bem claro que o PT é contra os sindicatos menores e só a
favor do SINDI-UTE e do SINDI-SAúDE. Todos os outros, não
pertencendo à CUT, não pertencem ao PT, não pertencem à
falange do PT. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

José Militão.
O Deputado José Militão - Queríamos registrar exatamente as
palavras que acabaram de ser proferidas pelo Deputado
Agostinho Patrus. Na verdade, o que se buscou durante este
tempo todo foi uma grande negociação entre o Deputado Ermano
Batista e os sindicatos menores de servidores públicos. A
intenção dessa emenda era fazer com que os sindicatos com
mais de mil servidores e até 10 mil fossem graduando a sua
liberação por diretoria, o que não era previsto no
substitutivo proposto pelo Deputado Ermano Batista.
E nós registramos que ao PT interessaria apenas a liberação
dos grandes sindicatos, como era o caso do SINDI-UTE, e não
dos sindicatos pequenos, que não têm nada que ver com a
falange do PT.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Ermano Batista.
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero lamentar profundamente o quadro que acabamos de
presenciar: a galeria transformada, pela arte do PT, em
platéia circense, que se presta a aplaudir a figura do
artista, e não o conteúdo da mensagem.
o primeiro substitutivo limitava a participação sindical

através da liberação pelo poder público de três funcionários
apenas para os sindicatos que tivessem, no mínimo, 10 mil
filiados. Eu, no entanto, atendendo a solicitação das
diversas Lideranças dos partidos que formam o BRD, que, por
sua vez, se originou de solicitação dos representantes dos
sindicatos menores, me dispus, com a aquiescência do Líder
do Governo e do Líder do BRD, a negociar com as direções
dos pequenos sindicatos. Dessa forma, concluímos, é claro,
não por um novo projeto, nem por uma emenda que
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contemplasse, na totalidade, os interesses das
representações de classes, tampouco da Assembléia.
Foi o resultado do entendimento, e entendimento é isto: é

alguém abrindo mão em favor do todo, porque, de outra forma,
seria imposição. Dessa maneira, a emenda veio contemplar os
sindicatos menores.
E está provado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o PT
não gosta de sindicatos pequenos, porque sindicatos pequenos
têm poucos eleitores e não enchem as galerias. Sindicato
pequeno não atende aos seus interesses, meramente
eleitoreiros.
Temos que protestar contra esse comportamento espúrio de
uma Bancada que se diz defensora dos interesses da classe
trabalhadora, mas discrimina os segmentos minoritários. E
esse o nosso protesto. O povo mineiro precisa saber, os
sindicatos menores precisam saber que, neste instante,
enquanto votávamos uma emenda que beneficia a representação
dos sindicatos menores, o PT simplesmente saiu do Plenário,
e o Deputado Antônio Fuzatto votou contra a liberação de
representantes de sindicatos com menos de 10 mil filiados.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, gostaria,
inicialmente, de requerer a V. Exa. que seja publicado o
nome de todos os Deputados que votaram a favor dos
sindicatos menores e que fique claro que o PT, que se arvora
em ser defensor dos injustiçados. não cumpriu com aquilo que
vem pregando, retirando-se do Plenário. O PT tem caminhado
para junto das multidões apenas para tirar proveito eleito-
reiro. Eles são verdadeiros mercadores de ilusões, iludindo
o , povo.
E importante, Sr. Presidente, neste momento, que também
deixemos claro que a falta de respeito das galerias,
capitaneadas por muitos daqueles que pertencem ao PT, não
pode continuar a ocorrer nesta Casa. Essas pessoas são
verdadeiros profissionais que quebram o equilíbrio de uma
sessão do Plenário, que mudam o humor dos Deputados que
querem defender os verdadeiros interesses do povo de Minas
Gerais, com isenção.
Sr. Presidente, fui verbalmente agredido, neste Plenário,
por elementos que não podem e não devem permanecer nas
galerias, porque não correspondem ás expectativas do povo
mineiro, defendem apenas seus interesses pessoais de ficar à
disposição num sindicato, sem nada fazer; a não ser política
partidária. Esperamos de V. Exa. , Sr. Presidente, uma ação
mais enérgica contra essas atitudes.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem o Deputado
João Batista.
O Deputado João Batista - Gostaria de tecer um pequeno
comentário em relação ao comportamento dos Deputados do PT,
que fugiram do Plenário na hora de defender os pequenos
sindicatos. Eles só aparecem na hora em que as galerias
estão cheias.
Queria fazer uma outra observação, com relação aos
Deputados Antônio Carlos Pereira e Roberto Carvalho, que
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aqui não se encontram, que disseram que foi difícil negociar
com os Deputados Agostinho Patrus e Romeu Queiroz. Sou
testemunha de que a fala dos dois não corresponde à verdade.
Quero que todos saibam que tanto Agostinho Patrus quanto
Romeu Queiroz estiveram negociando com os representantes do
PT e os dos sindicatos durante todos esses dias. Então,
aquele jogo de palavras, aquele teatrinho armado pelo Sr.
Antônio Carlos Pereira e pelo próprio Roberto Carvalho não
corresponde à verdade. O povo de Minas precisa saber disso.
O PT faz teatro na Assembléia e, na hora de votar a favor
dos pequenos sindicatos, é o primeiro a fugir. Depois, o PT
fica falseando e dizendo que defende o trabalhador.
Normalmente, aqueles que vêm a esta Assembléia não estão

trabalhando. Estão, sim, recebendo para perturbar a ordem.
Gostaria de registrar, também, que o PT tem poucos que
trabalham, não defende os pequenos sindicatos e quer se
aproveitar apenas dos momentos em que a Casa está cheia.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Bernardo Rubinger.
O Deputado Bernardo Rubinger - Existem homens de todas as

espécies: eloqüentes, pacientes, e também os homens que não
admitem certas agressões, certos impropérios. Coloco-me
entre os últimos. Estou me sentindo constrangido de
continuar a trabalhar neste Plenário. Já não posso admitir
que os parlamentares sejam agredidos, sejam desrespeitados
no exercicio de seus mandatos.
Sr. Presidente, solicito a VExa, as providências para que
as discussões neste Plenário transcorram em ordem, em
estrita observância às normas regimentais.
O Sr. Presidente - A seguir, submetidos a discussão e a
votação, nos termos regimentais, são aprovados, em redação
final, cada um por sua vez, o Projeto de Lei complementar ng
23/92 e os Projetos de Lei ngs 1.400, 1.419, 1.452, 1.472 e
1.473/93. A sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência a encerra e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 8, às 91h30min e às 201h30min,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária,
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 225a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE JULHO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE: Ata - 28 PARTE (ORDEM DO
DIA): palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rémolo Aloise - Roberto
Carvalho - Benê Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antõnio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
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Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Cléuber Carneiro - Cóssirrio Freitas - Dilzon Meio - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Emano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Homero Duarte - rbrahim Jacob -
Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Braga - José Leandro - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helénio - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - 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 me nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

Ig PARTE
Ata

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

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

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que
fez retirar da pauta da presente reunião as Propostas de
Emenda à Constituição ngs 22/92 e 35/93 e os Projetos de Lei
nQs 1.398 e 1.399/93, em virtude de sua apreciação na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o Projeto de Lei n

1.509/93 não se encontra em condições de ser apreciado pelo
Plenário, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também
de hoje, ás 201h30min. nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

REQUERIMENTO DEFERIDO PELO SR. PRESIDENTE EM 20/7/93
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado abaixo assinado, à vista do laudo de inspeção
médica do Departamento de Saúde e Assistência ratificando a
recomendação da equipe médica que acompanha o seu caso, vem
á presença de V. Exa. requerer a concessão de licença, nos
termos do inciso III do art. 51 do Regimento Interno, para
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tratamento de saúde no exterior, por 45 dias, a partir do
dia 24 de julho corrente.
Selo Horizonte. 20 de julho de 1993.
Jaime Martins
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Belo Horizonte, quarta-feira, 28 de julho de 1993

ATAS

ATA DA Ela REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois de junho
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Côssimo Freitas, Francisco Ramalho,
Gilmar Machado e Ambrósio Pinto, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Cóssimo Freitas, 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. Em seguida, a Presidência esclarece
ter esta reunião a finalidade de apreciar as matérias
constantes na pauta. Logo após, passa à leitura do Oficio n
582/SEPLAN-PR/GAB, que informa que as propostas apresentadas
pelos Fóruns Técnicos de Cultura não guardam nenhuma relação
com as atribuições da Secretaria de Planejamento do Estado
do Paraná; do Oficio no 783/93, do Secretário de Assuntos
Municipais, informando que aquela Pasta deverá colaborar na
viabilização das propostas aprovadas nos Fóruns Técnicos de
Cultura, promovidos por esta Casa em 1992 e referidos no
Requerimento nQ 4.091/93; do Oficio ng 1.447/93. da
Secretaria de Administração, informando haver sido
recomendada ao setor competente a pronta solução do assunto
tratado nas propostas constantes no Requerimento no
4.101/93; do Oficio ng 655/93/5, da Secretaria do
Planejamento, que informa haverem sido tomadas as devidas
providências visando ao atendimento das propostas formuladas
pelos Fóruns Técnicos de Cultura; e do Oficio nQ 76/93, do
Secretário de Comunicação Social, que informa haverem sido
colocados os espaços de divulgação da Rádio Inconfidência à
disposição da Secretaria da Cultura, para promoção e defesa
do patrimônio cultural do Estado. Encerrada a Ia parte dos
trabalhos, a Presidência passa a palavra ao Deputado Gilmar
Machado, que opina pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.081/92, no lg turno. Colocado em discussão e em votação, é
o projeto aprovado. O Deputado Francisco Ramalho opina pela
aprovação do Projeto de Lei ng 1.227/93, no lg turno, com a
Emenda ng 1. Posta em discussão e em votação, é aprovada a
proposição. O Deputado Ambrôsio Pinto opina pela aprovação
dos projetos de Lei ngs 1.177/92, no 2g turno; 284/91 e
1.349/93, no lQ turno, com emendas que receberam o ng 1.
Colocadas em discussão e em votação, cada um por sua vez,
são os projetos aprovados. O Presidente solicita ao Deputado
Gilmar Machado que proceda à leitura dos pareceres da
Deputada Elisa Alves, nos quais essa Relatora opina pela
aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.169/92, no 2g turno, e
1.229/93, no lg turno, com a Emenda ng 1. Submetidos a
discussão e a votação, cada um por sua vez, são os projetos
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aprovados. Em seguida, o Deputado Francisco Ramalho emite
pareceres em que opina pela aprovação dos Requerimentos flQ5
4.377/93, do Deputado Ermano Batista; 4.380/93, da Deputada
Maria Elvira; e 4.418/93, do Deputado José Bonifácio.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Ambrõsio Pinto. Relator
da Representação Popular ng 1/93, opina pela aprovação da
matéria. Colocada em discussão e em votação, é a
representação aprovada. Em seguida, o Presidente coloca em
votação, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nos 384/91; 940, 971, 1.140, 1.141,
1.155, 1.160, 1.164, 1.183 e 1.194/92, que são aprovados por
unanimidade. 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 que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 30 de junho de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Elisa
Alves - Ambrósio Pinto - Gilmar Machado. -
ATA DA 14 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às onze horas e quinze minutos do dia trinta de junho de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco Ramalho,
Elisa Alves e Ambrôsio Pinto, membros da comissão
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Ronaldo
Vasconcel los e Ivo José. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Cõssimo Freitas, declara abertos os
trabalhos, solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes e informa que a presente
reunião se destina a apreciar as matérias constantes na
pauta. Prosseguindo, a Presidência lê correspondência
enviada pela Dra Selma Rodrigues Castro, Diretora
Financeira do Serviço Promocional de Assistência à Família -
SERPAF -, solicitando auxilio desta comissão relativamente
ao problema da gratificação concedida aos alunos dessa
entidade filantrópica, tendo em vista o complexo ordenamento
jurídico que disciplina essa gratificação. Encerrada a ia
parte dos trabalhos, passa-se à 2a parte da Ordem do Dia- Na
fase de discussão e de votação de proposições da comissão, a
Deputada Elisa Alves faz a leitura de requerimento do
Deputado Anderson Adauto, em que solicita ao Presidente do
Tribunal de Contas seja examinado por essa Corte o Decreto
Municipal nQ 339, de 25/1/93, e seja essa análise centrada
nas seguintes indagações: 1) se a utilização de prédio
escolar para finalidade diversa daquela a que se destina
descaracteriza a aplicação de 25% da receita resultante de
impostos na educação, conforme determina a Constituição; e
2) quais são as medidas acautelatõrias, de caráter
administrativo, que o Tribunal de Contas poderá tomar para
se evitarem práticas dessa natureza, em que recursos
destinados à educação venham, indiretamente, a servir a
outras finalidades? Requer, ainda, seja encaminhada àquela
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Corte de Contas cópia de inteiro teor do presente
requerimento. A seguir, o Deputado Gilmar Machado apresenta
requerimento em que solicita o envio do plano de carreira do
setor educacional do Estado a esta comissão. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. Na fase de discussão e de votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Ámbrósio Pinto,
Relator do parecer sobre a Emenda nQ 13, do Deputado Romeu
Queiroz, apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n
1.400/93, no lQ turno, para que ele proceda à leitura do seu
parecer. Colocado em discussão o parecer, o Deputado Gilmar
Machado solicita vista da matéria, o que é deferido pelo
Presidente. Encerrada essa fase, passa-se à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Ambrósio Pinto, Relator
do Projeto de Lei flQ 1.217, no 2Q turno, emite seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma
do vencido no lg turno; quanto ao Projeto de Lei n
1.292/93, no 2Q turno, o referido Relator emite parecer por
meio do qual conclui pela aprovação do projeto, na forma
proposta; com relação ao Projeto de Lei nQ 1.380/93, no lo
turno, o citado Relator emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação da proposição. D Deputado Francisco
Ramalho. Relator do Projeto de Lei nQ 1.320/93, no 2Q turno,
emite seu parecer por meio do qual, conclui pela aprovação
do projeto. A Deputada Elisa Alves, Relatora do Projeto de
Lei nQ 1.328/93, no 2o turno, emite seu parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido
no lQ turno; quanto ao Projeto de lei nQ 1.375/93, no lo
turno, a referida Relatora emite seu parecer, por meio do
qual conclui pela aprovação da matéria na forma proposta. D
Deputado Gilmar Machado, Relator do Projeto de Lei n
1.257/93. no lQ turno, emite seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria. Colocados em votação,
cada um por sua vez, são os projetos aprovados por
unanimidade. Prosseguindo, a Presidência submete a discussão
e a votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei ns 1.209. 1.137 e 1.168/92, os quais são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a reunião extraordinária a
ser realizada no dia lQ/7/93, às Ilhl5min, com a finalidade
de apreciar o parecer sobre a Emenda 

no 
13, ao Projeto de

Lei nQ 1.400/93, apresentada em Plenário, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lQ de julho de 1993.
Côssimo Freitas, Presidente - Gilmar Machado - Francisco
Ramalho - Elisa Alves - Ambrõsio Pinto.
ATA DA 77a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de
julho de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Cêlio de Oliveira, Baldonedo
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Napoleão. Bonifácio Mourão e Gilmar Machado (substituindo
este ao Deputado Raul Messias, por indicação da Liderança do
PT), membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos, solicita ao Deputado Gilmar
Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes, e
informa que a presente reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta. Prosseguindo, o Presidente
passa a palavra ao Deputado Gilmar Machado para fazer a
leitura dos Oficios ngs 993 e 1.113, da Secretaria da
Fazenda, que encaminham os Balancetes Centralizados
referentes, respectivamente, aos meses de janeiro e
fevereiro do presente exercício. Em seguida, a Presidência
redistribui ao mesmo parlamentar o Projeto de Lei ng
1.397/93. Encerrada a l parte da reunião, passa-se ã 2
parte dos trabalhos. O Deputado Baldonedo Napoleão, Relator
do Projeto de Lei Complementar ng 25/93, no 2g turno, e o
Deputado Bonifácio Mourão, Relator do Projeto de Lei ng
1.186/92, no 2g turno, solicitam prazo regimental para
emitirem seus pareceres; os pedidos são deferidos pelo
Presidente. O Deputado Gilmar Machado, relator do Projeto de
Lei ng 1.397/93, no 2Q turno, emite seu parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria, na forma do vencido
no 1Q turno. Colocado em discussão e em 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 para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lg de julho de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Geraldo Rezende - Roberto

Amaral - Baldonedo Napoleão - Raul Messias - Jaime Martins.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

407 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 617193 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcelios
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - No mês de maio de 1933,
em reunião presidida pelo empresário Arcãngelo Malleta, foi
fundada a Associação dos Proprietários de Hotéis, Bares e
Restaurantes, tendo o Sr. José Teodoro Alves sido eleito o
primeiro Presidente, para um mandato que se estendeu de maio
de 1933 até março de 1934.
Depois de 60 anos e 16 Presidentes, temos hoje uma

realidade chamada Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares de Belo Horizonte - SINOHORB -, presidido pelo
empresário Paulo César Marcondes Pedrosa.
Ao longo desses 60 anos, a pequena associação foi
crescendo, fortalecendo-se e expandindo-se, sempre a serviço
da classe que congrega e representa, procurando sempre
defendê-la, elevá-la e aprimorá-la.
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Dentro da linha sempre ascendente, o sindicato ampliou suas
bases territoriais, atingindo o interior, e hoje já
representa 133 municípios.
Sob a Presidência de Paulo César Marcondes Pedrosa, já em

seu segundo mandato, o sindicato adquiriu um terreno onde
deverá erguer um prédio, que procurará reunir todas as
entidades que congregam o "trade" turístico de Belo
Horizonte, além de dotá-lo de uma escola de hotelaria,
auditório, restaurante, sala de reuniões e estacionamento, o
que irá contribuir decisivamente para a melhoria nas
condições de atendimento do público-alvo, o consumidor
final.
Dando prosseguimento aos seus planos de expansão, o
SINDHDRB pretende abrir subsedes em Belo Horizonte e,
posteriormente, abrir subsedes regionais, principalmente em
Divinõpolis, Contagem, Coronel Fabriciano, João Monlevade,
Sete Lagoas e Conselheiro Lafaiete, Numa 2a etapa, outros
municípios também deverão ter suas subsedes
Como parlamentar que procura sempre estar ao lado dos
segmentos organizados da sociedade civil, não poderia deixar
de parabenizar publicamente o SINDHORB, na pessoa de seu
Presidente, Paulo César Marcondes Pedrosa, pelos relevantes
serviços que tem prestado á comunidade belorizontina ao
longo desses 60 anos, sempre procurando oferecer o melhor no
que se refere a atendimento e serviços.
Espero que o SINDHORB possa continuar trilhando os caminhos

da competência e da dedicação em prol da nossa população e
sendo um exemplo para outras entidades representativas no
mister de bem servir a todos.

407 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 8/7/93 pelo

Deputado Wander Iey AVI la
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, o que me traz hoje á tribuna
desta Casa é a situação gravissima por que passa a Companhia
de Navegação do São Francisco - FRANAVE -, cuja sede está
localizada em Pirapora, município que tive a honra de
administrar no período de 1983 a 1988. A FRANAVE vive um
momento caótico em virtude da incompetência e dos desmandos
administrativos de sua direção, entregue à prática de uma
política miúda de tráfico de influência e favorecimentos
financeiros em beneficio do Sr. Wallyd Abdaila. atual
Prefeito de Pirapora, e de seus apaniguados.
Enganar-se-ão os que, apressadamente, pensarem ser este

pronunciamento exclusivamente fruto da rivalidade política.
Por certo ela existe e não há a menor intenção de negá-la.
Até porque o que está em jogo é o melhor para Pirapora.
Neste momento, porém, a nossa preocupação ultrapassa as
naturais divergências e reside unicamente na preservação da
FRANAVE. cujo patrimônio está sendo rapidamente dilapidado,
como pretendemos mostrar. Tenho em mãos cópia de um
relatório da auditoria realizada na FRANAVE pela Secretaria
de Administração Federal - SAF -, assinado pelo advogado
José Frebônio de Brito e o Técnico da Receita Federal.
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Afonso Rodrigo Alves Araújo. Neste relatório, está dito
textualmente: "Atualmente a FRANAVE está inoperante. Sem
nenhum programa gerencial ou de atividade para o presente
exercício, em face de sua atividade. A atual situação da
FRANAVE é crítica, delicada." E, noutro trecho, após
descrever os problemas financeiros da empresa: "No entanto.
estes ainda não são os problemas mais graves da FRANAVE.
Esta, atualmente, encontra-se á mercê do tráfico de
influência de políticos locais e da incúria administrativa."
Para se entender melhor o real significado dessas
afirmações, é necessário recuperar parte de sua história.
Desde 1955, quando foi fundada, até hoje, raras vezes a
FRANAVE deu lucros, e nos últimos cinco anos o déficit se
agravou. Tal situação levou o Governo Federal a inclui-Ia no
Programa Nacional de Desestatização, recomendando a sua
dissolução no Art. lg da Resolução ng 45, de 16/3/92. A
verdade, no entanto, é que o grupo político do Prefeito
Wallyd Abdalla, contando com apoios externos, não permite a
liquidação da empresa ou mesmo a sua privatização, como
seria desejável. No bojo dessas atitudes estão os interesses
eleltoreiros de Wallyd Abdalla e de seus correligionários,
como Antônio Becheleni, Presidente da FRANAVE, e outros, que
não querem perder as benesses de seus empregos públicos.
Desde que essa quadrilha tomou de assalto a FRANAVE, o
prejuízo tem sido total. O transporte de cargas está
paralisado desde julho de 1992, sendo o faturamento mensal
de Cr$50.000.000,00, decorrente de aluguéis de edificações e
de duas embarcações. As despesas ultrapassam
Cr$6.000.000.000,00 mensais, em sua quase totalidade
cobertos com recursos do Tesouro Nacional. A empresa não tem
sido capaz de gerar receita para pagar as despesas
administrativas. E o que é pior; sem cargas, a FRANAVE não
está tendo condições de navegar; as embarcações sem uso
estão se deteriorando nos portos de Pirapora, Juazeiro e
Ibotirama, o que retrata um verdadeiro desperdício do
dinheiro público.
A incúria administrativa demonstrada no relatório da SAF

não é apenas conseqüência da incapacidade e despreparo para
a administração da coisa pública. Vai além. E visível má-fé
e, por que não dizer, apropriação indébita de bem público em
beneficio pessoal, como atesta cabalmente a referida
auditoria. Como explicar o contrato irregular da FRANAVE com
a Sociedade de Advogados - Advocacia Viegas Peixoto Correa -
no valor elevado de Cr$46.000.000,00 na época, sem
comprovação de notória especialização da contratada, com
pagamento garantido, independentemente do sucesso da questão
e com despesas pagas até de estranhos ao contrato? Como
explicar que o pagamento da primeira parcela de
Cr$23.000.000,00 á referida sociedade tenha sido feita com
os cheques rigs 359817. de Cr$2.000.000,00, 359876. de
Cr$8.000.000,00 e 359878, de Cr$13.000.000,00, todos do
Banco do Brasil, para a mesma pessoa e com a mesma data,
assim classificado pelo relatório: 'cheira mal, dá margem a
superfaturamento e induz ao pagamento de propina"? Como
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explicar a conivência da direção da FRANAVE com o valor
exorbitante de Cr$470.000.000.00 relativos a serviços de
penda, não contestando esse valor nos autos, o que acabou
sendo feito pelo Juiz da 4,à Junta de Conciliação e
Julgamento, reduzindo-o para 80 milhões? Como explicar a
existência de dois contratos, no período de 1991 a 1992, da
FRANAVE com o Sr. Walyd Abdalla, para elaborar estudos
mercadológicos, coordenar as atividades operacionais da
frota da FRANAVE, prestar assessoria junto ao BNDES. á
Secretaria Nacional de Transportes e á Companhia
Interamericana de Navegação e Comércio S.A. - CINCO -,
funções estas bem definidas pelo regimento interno da
empresa como de responsabilidade do diretor comercial? E
mais ainda, como explicar que, mesmo inócuos, tais contratos
deixaram de ser denunciados no vencimento, representando
injustificável sangria nos recursos da empresa, cobertos
pelo Tesouro nacional? Como explicar o contrato da FRANAVE
com o Sr. Anwar Abdalla, para acompanhamento das operações
de transporte junto á CINCO, com as mesmas características
de inocuidade já mencionadas nos contratos realizados com
seu irmão Wallyd?
A incúria administrativa revelada no relatório não termina
por ai. São diversos contratos irregulares. Contratos não
rescindidos no vencimento, como os de estagiários.
Privilégios concedidos a funcionários da empresa, como
diárias pagas em desacordo com as normas vigentes. Desvios
de verbas destinadas ao pagamento de férias do pessoal, para
outros fins. Pagamento de faturas relativas a despesas
realizadas por estranhos à empresa, como é o caso do
pagamento de Cr$57.650,00 á UNITOUR para passagens aéreas no
trecho BHZ/BSB, usadas pelas filhas do Sr. Wallyd Abdalla. E
o relatório da SAF vai além, descrevendo detalhadamente o
verdadeiro mar de lama que tomou conta da FRANAVE.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, a
Companhia de Navegação do São Francisco deve estar acima
dessa velhacaria e da politicagem miúda. A FRANAVE é um
marco importante da integração e do desenvolvimento regional
do Vale do São Francisco. Transportando a população
ribeirinha, a empresa proporcionou verdadeiro corredor de
exportação, ligando os estados banhados pelo rio com as
regiões vizinhas. A FRANAVE, a nosso ver, precisa ser pre-
servada, e o caminho é a sua privatização.
Contando com pessoal experiente, 8 empurradores, 60 chatas

e o vapor Benjamim Guimarães - agora necessitando de reparos
- a FRANAVE pode vir a se consolidar como transportadora.
com capacidade de faturamento anual superior a
USS1.000.000,00. A capacidade de transporte da empresa é
estimada em 150.000 toneladas/ano, sendo o mercado potencial
de cargas representado pelo transporte de soja e farelo,
gipsita para a indústria cimenteira, dolonita, manganês,
carvão vegetal, adubo, produtos siderúrgicos e outros mais.
Para se tornar viável, é necessário que a FRANAVE passe por

uma mudança radical. E o primeiro passo é extirpar o câncer
que a corrói por dentro, representado por sua administração
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Incompetente e corrupta. Informo ao povo mineiro que estou
tomando a iniciativa de pleitear ao Governo Federal a
imediata e urgente intervenção na FRANAVE, com afastamento e
apuração das reponsabilidades da atual direção, como
primeiro passo para a retomada desse importante patrimônio
do povo do Norte de Minas. Faço-o com a convicção de estar,
uma vez mais, colocando-me ao lado dos interesses maiores do
povo de minha região, que me elegeu na expectativa de que
eu. nesta Casa, tivesse atitudes corajosas e dignas. Tenho a
certeza de que assim agindo estou prestando um serviço ao
povo de Pirapora. de Minas e do meu Pais.

407 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 6/7/93 pelo

Deputado Bené Guedes
O Deputado Bene Guedes - Sr. Presidente, Sra. Deputada,

Srs. Deputados, retornamos a esta tribuna para registrar _a
nossa satisfação por termos participado da 57 Exposição
Agropecuária, neste último domingo. Sentimos uma alegria
muito grande ao vermos os portões daquela exposição tão
tradicional novamente abertos ao povo daquela cidade e
daquela região.
Essa exposição estava sendo transformada em um concurso
leiteiro, e por quatro anos tivemos sérias reclamações por
parte, principalmente, das pessoas mais carentes, que não
tinham acesso, com suas familias, àquela exposição. Isso
constrangia muito a todos nõs, que não tínhamos condições
para resolver o problema.
Á situação foi sanada graças à atuação do Prefeito daquela
cidade, Dr. José Roberto de Oliveira, bem como da Câmara
Municipal, presidida pelo vereador Romero Nogueira e,
especialmente, pela interferência do Vereador Cícero, que
levantou essa bandeira na campanha pré-eleitoral. Devido a
essas autoridades e à sensibilidade do presidente da
cooperativa daquela cidade, felizmente, tivemos a alegria de
assistirmos à abertura dos portões e, conseqüentemente, o
acesso de todo o povo leopoldinense e de toda a região
àquela exposição.
Registramos, também, a visita, hoje, a Belo Horizonte, do
ilustre Prefeito da cidade de Recreio, João Dólar, jovem
dinâmico, que começou recentemente sua carreira politica,
sendo, atualmente, sem dúvida nenhuma, uma das mais
promissoras lideranças da nossa Zona da Mata. Com  pouco
tempo de governo, já conseguiu transformar a cidade de
Recreio, investindo na saúde e na educação. A assistência
notável que propicia à população torna-o reconhecido por
toda a região.
Recreio está vivendo realmente um novo momento. A vinda do
Prefeito da cidade de Recreio prende-se ao objetivo de obter
outros beneficios.
Tenho a certeza de que, durante a sua gestão, ele irá
concretizar o seu plano de governo de forma quase que
integral. E nós, que estamos ao seu lado, temos visto como
S. Exa. tem honrado os compromissos assumidos durante a
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campanha. Por esse motivo, aproveito a oportunidade para
desta tribuna, parabenizá-lo pelo magnífico governo

407REUNIAO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 617/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais pessoas presentes, nobre Deputada Maria José
Haueisen, minha Líder, hoje reconhecida graças a uma reunião
nossa com a Mesa da Assembléia. Venho a esta tribuna para
dar continuidade a um pronunciamento que fiz na semana
passada. Aliás, acho que deveria ser uma prática dos
Deputados, nesta Casa, dar continuidade aos seus pro-
nunciamentos.
Na semana passada, comentando um pronunciamento do nobre
colega Deputado Tarcísio Henriques, um dos mais presentes
nas reuniões, interrompi uma tala sobre a análise da
audiência pública realizada na cidade de Montes Claros. Acho
que fui mal interpretado pelos colegas Deputados e por
algumas pessoas da platéia. Aliás, platéia "sui generis",
porque era dividida em três partes. Uma parte era de pessoas
que estavam interessadas em acompanhar a audiência pública;
outra parte estava vestida com a camisa de um certo
Deputado, aplaudindo qualquer citação que fosse feita do seu
nome; e a outra parte era de funcionários da Prefeitura que
lá estavam para aplaudir qualquer menção ao nome do Prefeito
de Montes Claros.
Acho que a minha exposição naquela audiência, foi mal
interpretada, porque a critica que fazia, que faço e que
farei aos Deputados governistas e aos Deputados q ue apóiam e
que apoiaram Governos passados, federais e estaduais, é que
nós temos mais de 100 anos de programas contra a seca no
Nordeste do nosso Pais e no Norte mineiro. Tenho em mãos um
documento inquestionável que é o relatório da CPI
constituída pela Câmara Federal em 1979- E este documento
aponta exatamente aquilo que falávamos, lá em Montes Claros:
que existem programas contra a seca, não só em Minas Gerais,
como em todo o Brasil, desde o Império. O relatório da CPI
diz o seguinte: (- Lê:)

"Antecedentes à Criação da SUDENE-
Os problemas que afetam ao Nordeste, como procuramos
mostrar, são antigos, não merecendo aquela região, durante
longo tempo, maior atenção por parte do Governo Federal
Somente após a grande seca de 1877, o Governo Central passou
a preocupar-se realmente com os problemas nordestinos,
tomando, a partir de então, uma série de medidas, que
visavam não só a reduzir os efeitos das secas como também a
desenvolver a região, destacando-se entre elas por ordem
cronológica:

 

1877 - constituição e criação de Comissão Especial
destinada a estudar o problema;

 

1904 - criação de comissões técnicas com a mesma
finalidade;
1909 - criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas;
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1919 - instituição da Inspetoria Federal de Obras Contra as
Secas, em substituição á Inspetoria de Obras Contra as
Secas;
1920 - instituição da Caixa Especial das Obras de Terras

Cultiváveis no Nordeste Brasileiro;
1934 - inclusão na Constituição de dispositivo prevendo a

destinação de 4% dos recursos estaduais da região contra os
efeitos da seca;
1945 - criação do departamento Nacional de Obras contra as

Secas, em substituição à Inspetoria Federal de Obras Contra
as Secas;
1946 - inclusão de dispositivo (art. 198) na Constituição

destinando 3% da renda tributária da União para o combate
aos efeitos da seca no Nordeste;
1948 - criação da Comissão do Vale do São Francisco e

estabelecimento da Companhia Hidrelétrica do São Francisco;
1952 - criação do Banco do Nordeste do Brasil.".
(*- Publicado de acordo com o texto original.)
E ai vai. Depois de 1952, continua uma lista de outras
instituições e outros programas, que nos trouxe para esta
tribuna, agora. Tenho-a em meu Gabinete. Tenho também várias
reportagens mostrando que, quase todos os anos, são
destinados recursos contra as secas e recursos para a
recuperação do Nordeste, tais como os recursos que foram
destinados ao Projeto Jaiba. Esse, sim, foi o principal
objeto da nossa critica lá em Montes Claros. Todos sabemos
da história do Projeto Jaiba. O Projeto Jaiba Iniciou-se na
década de 60, por volta do ano de 1961 ou 1962, visando à
implantação da reforma agrária em nosso Estado, no Governo
Magalhães Pinto. O projeto visava distribuir glebas, e
glebas muito razoáveis, Srs. Deputados, de 50 a 100 ha, para
agricultores, Inclusive os da Zona da Mata, região de que
tenho a honra de ser representante nesta Assembléia, para
resolver os problemas da superpopulação dos pequenos
produtores da Zona da Mata, do Sul de Minas e de outros
lugares.
Eram terras públicas, terras do Estado, terras que não

pertenciam nem ao Grupo OMETTO, nem ao Grupo AGRIVALE, nem à
Andrade Gutierrez, nem à AGROCERES, multinacional do senhor
- digam o que quiserem - Rockfeller dos Estados Unidos.
Essas terras foram entregues pelo Governo revolucionário,
digo, golpista, com o apoio dos Governos militares e o
respaldo de parlamentares ilustres que, ainda hoje, ocupam
esta Assembléia; de Governadores, que hoje, também, recebem
apoio desses mesmos Deputados, como, por exemplo, o ex-
Governador Francelino Pereira e outros que participaram como
tecnocratas, como dirigentes de órgãos como a CODEVASF e que
nunca questionaram esses problemas. Nunca questionaram o
fato de que, dos 100.000 ha do Projeto Jaíba, mais de
50.000ha foram entregues a preço vil, como ficou constatado
por uma comissão de sindicância desta própria Assembléia,
que funcionou aqui no ano de 1987 e constatou que essas
terras foram praticamente doadas a esses grandes grupos
econômicos. E essas pessoas nunca se posicionaram contra
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essas ações, seja do Governo Estadual, seja do Governo Fede-
ral
E agora, na penúltima reunião que esta Assembléia realizou
em Montes Claros, vimos alguns desses Deputados
posicionarem-se contra a seca, a favor da perfuração de
poços, inclusive mobilizando pobres coitados que não são
beneficiados por projetos que esses Deputados defendem aqui
nesta Assembléia. Infelizmente na sua ausência, mas vou ter
que me referir ao Deputado Roberto Amaral, Relator oficial
dos projetos do Governo do Estado, Relator oficial da LOO,
Relator que deu parecer contrário ao nosso projeto que
pretendia cobrar ICMS da televisão. Esse Deputado, usando
dos pobres coitados, trabalhadores de Montes Claros,
distribuiu-lhes camisetas e eles foram lá vaiar. Não estou
questionando a pessoa do Deputado. Aliás, eu nem o conhecia.
Fiquei conhecendo agora. Mas acho que ele deveria explicar
para o povo do Norte de Minas porque o seu nome é usado num
trocadilho: Roberto Amaral e Roberto... outro sobrenome.
Isto é o que ele deveria explicar.
V. Exa. , Deputado Clêuber Carneiro, ê um Deputado por quem
tenho a maior admiração e o maior respeito nesta Casa. Eu
questionei, nas audiências públicas, o fato de V. Exa.
apoiar o Governo Hélio Garcia e o Governo Hélio Garcia não
mover uma palha para restaurar um dos maiores patrimónios
históricos que temos no Estado de Minas Gerais, qual seja, a
Igreja do Rosário, situada no Município de Januária,
representado por V. Exa. aqui nesta Casa.
Questionei também o Prefeito Tadeu Leite, que já foi
integrante das frentes de esquerda deste Pais. Lá, de
público, ele defendeu o reajuste mensal dos servidores da
Prefeitura de Montes Claros. Então, eu perguntei: "Sr
Prefeito, por que V. Exa. não exige que esse posicionamento
seja assumido também pelos Deputados que apóiam o Governo
Hélio Garcia, na Assembléia?"
Então, Sr. Presidente, não se justifica aquilo que eu soube
que aconteceu depois da nossa saída da audiência. Vários
Deputados subiram à tribuna para descer a lenha nos
Deputados da Oposição e, em particular, na minha pessoa.
Na verdade, não estamos questionando a posição pessoal do

Sr. Roberto Amaral. Mal o conheço. Não tenho nenhuma questão
pessoal com o Deputado Clêuber Carneiro. Pelo contrário,
tenho a maior admiração pela pessoa dele, pessoa com quem
convivo muito bem nesta Casa, apesar de discordar das suas
posições, por ser ele um autêntico representante dos
direitos dos grandes empresários. E é isto que V. Exa. tem
que vir à tribuna defender. O Deputado Tarcísio Henriques, o
Deputado José Ferraz, o Deputado José Militão, também. Eles
têm que vir a esta tribuna para defender, politicamente,
sem agressões pessoais, por que comungam com pensamento
com o qual nós não comungamos. Israel Pinheiro também
defendia. Nos seus pronunciamentos, nos seus livros está
escrito por que ele defendia o apoio ao capital
internacional, aos capitalistas. Ele achava que, apoiando os
capitalistas, estaria beneficiando o povo brasileiro.
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A nossa posição é radicalmente oposta. Somos socialistas.
Defendemos o apoio ao povo brasileiro, defendemos a reforma
agrária, a reforma tributária, a reforma urbana. Só assim
teremos justiça social e solução para os problemas que
angustiam o nosso povo. Muito obrigado pela tolerância, Sr.
Presidente.

407 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 6/7/93 pelo

Deputado João Batista
O Deputado João Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é
com satisfação que assumo esta tribuna para solicitar a
transcrição nos anais da Casa do editorial do "Estado de
Minas", intitulado "Em Busca de Orçamento Realista". Escrito
em linguajar simples, o editorialista manifesta sua
preocupação a respeito de um instrumento fundamental para
controle do déficit público: o orçamento federal, o estadual
e o municipal.
De fato, Sr. Presidente, se esses instrumentos pouco
significam para a adequada e correta gerência do setor
público, pouco podemos esperar com relação a resultados no
combate à inflação e no alcance de níveis convenientes de
desenvolvimento sócioeconõmico. Segundo o texto publicado:
"A rigor o Brasil não tem planejamento há bastante tempo,
tornando-se difícil a avaliação de desempenho, controle de
des pesas e todo um conjunto de conseqüências que hoje o
Ministro da Fazenda tenta enfrentar quando procura conhecer
a verdade das finanças da União e, para isso, precisa
efetuar cortes, impor austeridade nos gastos, cobrar de
Estados e municípios, enquadrar os bancos estaduais,
combater a sonegação e reduzir a divida pública para evitar
a ciranda da sua rolagem. O orçamento é a expressão da
desordem fiscal. E hoje é visto como o correlato financeiro
da inflação" os números do Orçamento da União revelam a
loucura que se tornou a administração financeira pública. O
Banco Central rola hoje, a cada 28 dias, um montante de
divida de US$30.000.000,00, com significativo ágio pago a
cerca de 15 grandes Bancos. Segundo o articulista, é a
inflação do dinheiro. De fato, sr. Presidente, em que lugar
do Brasil é possível comprar a vista no mercado com desconto
sobre o preço a prazo? O refrão é contundente: o preço a
prazo é o mesmo que o a vista. Na realidade, então, o
sofrido contribuinte é obrigado a assumir os encargos do
financiamento bancário, que é inerente a todas as operações
de venda. Os Bancos, portanto, vêm se constituindo nos
sócios da inflação. Nos anos recentes, somente as
instituições financeiras têm prosperado, embora de há muito
estejamos em grave recessão. Alegam que sua margem de ganho
é pequena na captação de recursos para rolagem da divida,
mas é evidente que o quantitativo é monstruoso e o ganho
total imenso.
Não há outra saída: ou administramos corretamente os
recursos públicos, cortando despesas, investindo com
adequação, ou teremos o caos. O aumento da dívida pública, a
fim de se evitar a emissão de papel moeda, pressupõe que no
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futuro haja suficiente geração de recursos, superávits, para
pagar a mesma divida. Desse modo, a emissão de títulos, não
aliada á melhor gestão dos recursos públicos, só causa maior
inflação. O caminho é único, portanto, e significa boa admi-
nistração com extrema austeridade. Brevemente estaremos
aprovando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a lei
indicadora das metas e prioridades da administração e que
estabelece as orientações básicas para a correta elaboração
da proposta orçamentária. Precisamos transformar o Orçamento
numa peça de verdade. Critérios que vêm sendo utilizados
devem ser revistos. Obra consignada no Orçamento deverá ter
verba e prazo para sua execução. A Inflação deverá ter o
tratamento que torne a peça orçamentária confiável . Não é
possível superestimar a arrecadação e subavaliar a despesa.
Sabemos ser essa uma tarefa dificil e mais não pode ser
exigido do corpo técnico, do Executivo, desmantelado pelo
Governo anterior, tanto no nível federal, como no nível
estadual. Por outro lado, algumas outras questões serão
chaves. Lembro o programa de privatização estadual, a
renegociação da divida do Estado e a situação dos Bancos. O
Governo Federal tem sinalizado que obrigará os Bancos a
lançarem como prejuízo os créditos não realizáveis. No
passado, esta Casa foi informada sobre a situação do BEMGE e
CREDIREAL, que passarão a ter patrimônio liquido negativo,
na hipótese de não receberem alguns créditos. A solução
seria, então, de Imediato, um aumento de capital e a
tentativa de recebimento dos créditos por via judicial.
Enfim, Sr. Presidente, tenho plena convicção de que meus

pares estão conscientes da gravidade do momento que vivemos
e da importância das modificações que temos a obrigação de
patrocinar, inclusive, à luz da próxima revisão
constitucional. E o primeiro passo, sem dúvida, será a forma
de abordagem da proposta orçamentária para 1994.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 29 de julho de 1993

ATAS

ATA DA la AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL, EM TEÓFILO OTÕNI, DAS
COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
Às dez horas do dia trinta de abril de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Auditório do l gg Batalhão da
Policia Militar de Teõfilo Otôni os Deputados José Ferraz,
Romeu Queiroz, Célio de Oliveira, Wilson Pires e Maria José
Haueisen. O Presidente, Deputado José Ferraz, registra a
presença dos Deputados José Militão, Wanderley Ávila,
Ajalmar Silva, Marcos Helênio, Adelmo Carneiro Leão, Roberto
Amaral, Antônio Júlio, Clêuber Carneiro, Péricles Ferreira,
Roberto Luiz Soares e Ivo José. O Presidente declara aberta
a reunião e convida para tomarem assento à mesa os Srs.
Samir Sagir El-Aouar e Rafael Freire de Melo Neto,
respectivamente, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal
de Teôfilo Otôni. O Deputado José Ferraz tece considerações
sobre a instituição das audiências públicas regionais, sobre
o apoio oferecido pela Prefeitura, pela Câmara Municipal e
pelas lideranças de Teófilo Otôni. O Presidente esclarece
Que o Deputado Célio de Oliveira. Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, atuará como
Coordenador dos trabalhos; este, por sua vez, assumindo os
trabalhos, passa a palavra ao Prefeito Samir Sagir El-Aouar,
que faz algumas reivindicações aos Deputados presentes e
fala sobre a situação critica em que se encontra a região do
Jequitinhonha. Manifesta, nesta oportunidade, o seu inteiro
apoio à realização das audiências públicas regionais. Ato
continuo, o Deputado Célio de Oliveira passa a palavra ao
Vereador Freire de Melo Neto, que manifesta as preocupações
colhidas junto ao povo e apresenta as propostas da Câmara
Municipal, solicitando o apoio dos parlamentares junto ao
Governador do Estado. A seguir, o Deputado Romeu Queiroz.
Líder do Governo, pede a palavra e informa os presentes
sobre a reabertura das negociações entre os representantes
dos funcionários públicos estaduais em greve e o Governador
do Estado, sobre a política salarial e os critérios de
reajuste. Na fase de apresentação e justificação de
propostas pelos participantes da audiência pública regional,
devidamente inscritos, o Coordenador concede a palavra aos
seguintes representantes: Prefeito Samir Sagir El-Aouar,
representante da Prefeitura Municipal de Teôfilo Otôni; Ve-
reador Rafael Freire de Melo Neto, Presidente e
representante da Câmara Municipal de Teófi lo Otôni Mauro
Santiago Neves, representante do Sindicato Nacional dos
Garimpeiros de Teôfilo Otôni; José Maria Barbosa de Jesus,
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Virgem da Lapa, do Movimento Pró-Escola Família Agrícola de
Virgem da Lapa e da Associação de Promoção Infantil e
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Comunitária de Virgem da Lapa; Ronnie Wagner Caldas Araújo,
representante da Associação dos Engraxates e Lavadores de
Carro de Teôfilo Otôni e da Fundação de Proteção ao Bicho
Preguiça de Teôfilo Otôni; Vereador Wanderley de Oliveira
Silva, Presidente da Câmara Municipal de Virgem da Lapa;
Deputados Maria José t-iaueisen e Wilson Pires, representantes
da região; Célio Alves Pinto, representante da Associação
dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri - AM(JC
Hamilton Guimarães, representante do Rotary Clube de Joaíma
e do Sindicato Rural de Joaima; José Maria Comes,
representante da Fundação de Saúde do Distrito de Vila dos
Anjos; Silvano Ornelas Franca, representante do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Araçuai; Vereador Paulo
Portugal, representante da Associação dos Moradores do
Bairro Grão-Pará e Adjacências, do Município de Teófilo
Otõni; Ed Robson Brum da Silva, representante dos
Diretórios Acadêmicos da Fundação Educacional Nordeste Mi-
neiro - FENORDE -; Antônio Dias Neves, representante do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Diamantina; Robson
Caio de Andrade, representante da Associação dos Corretores
do Comércio de Pedras Preciosas de Teõfilo Otôni; Vereador
Túlio Caminhas Fasciani, representante da Câmara Municipal
de Teõfilo Dtôni; Marcos José Collares Godinho,
representante do Sindicato único dos Trabalhadores em
Educação de Minas Gerais - SINO - UTE, de Teôfilo Otôni;
Antônio Celso de Moura Souza, representante da Associação
Comercial e Industrial de Teõfilo Otõni; Prefeito Marcos
Kangussu, representante da Prefeitura Municipal de Joaima e
representante da Associação dos Municípios da Microrregião
do Baixo Jequitinhonha - AMBAJ -; Marcos Amaral
representante da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Teófilo
Otõni ; Maria dos Anjos Ramos, representante da Associação
dos Bairros de Teôfilo Dtôni - O Comitê Popular; Padre
Giovanni Lisa, representante da Associação Assistencial
Educação pelo Trabalho - Aprender Produzir Juntos; Vereador
Manoel da Silva Medeiros, representante da Câmara Municipal
de Teófilo Otôni; Odete Maria Faria de Sã, representante da
Escola Estadual Frei Antelmo Kropman, de Teõfilo Otoni;
Vereador Luiz Macârio, Presidente da Câmara Municipal de
Nanuque; Vereador Antônio Carlos Pereira, representante da
Câmara Municipal de Teôfilo Dtôni; Lita Fajardo,
representante do Clube de Mães de Teôfilo Otôni; Sandino
Mendes de Almeida, representante do Partido dos
Trabalhadores - PT - da Regional Mucuri ; Tânia Mara de
Castro Machado, representante do Centro Regional de Saúde de
Teôfilo Otôni. A seguir, o Coordenador, Deputado Célio de
Oliveira, anuncia os nomes dos representantes de entidades
que apresentaram propostas por escrito, sem justificação
oral: Salvador Moreira Comes, representante da Cooperativa
Extrativista Mineral dos Garimpeiros dos Vales do Mucuri,
Jequitinhonha e São Mateus; José Dias Pinheiro, Vereador e
representante da Câmara Municipal de Itaipé; Raimundo Nonato
dos Santos, Vereador e representante da Comissão de
Emancipação do Distrito de Mucuri; Emilia Terezinha Barbosa
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Oliveira, representante da Associação dos Moradores e Amigos
de Itinga - AMAI -; José Vieira Pinto, Vereador e
representante da Câmara Municipal de Ataléia; Jorge Amado
Santos Medina, Vereador e representante da Câmara Municipal
de Teófilo Otôni; Hamilton Guimarães, representante do
Sindicato Rural de Joaíma; Maria da Penitência Parizi
Oliveira, representante da Escola Estadual de Pedro Versiani

Maria de Fátima S. Dantas Rainer, representante da
Associação dos Moradores de Cabeceira de São Pedro em
Teófilo Otôni; Maria Francisca Silva Dantas, representante
da Creche Lar da Criança de Teõfilo Otoni; José Dias
Pinheira, Vereador e representante da Câmara Municipal de
Itaipé; Gilma Haueisen Pimenta Ruas, representante do
Programa de Voluntários na Assistência Social - PROVAS - de
Teófilo Otôni; Jorge Ramos, representante do Sindicato dos
Fazendários - SINFAZ -, de Belo Horizonte; MarlCicia Moreira
Lorentz, representante do pessoal do Quadro Permanente das
Escolas Estaduais de Teõfilo Otôni; Adilson de Jesus
Pereira, representante da Associação Comunitária do Vau em
Diamantina; Vereador Tarcizo Venino Ribeiro, Presidente da
Câmara Municipal de Diamantina. O Deputado Célio de Oliveira
informa aos participantes que as propostas de relevante
interesse público serão discutidas na Assembléia
Legislativa, em reunião conjunta da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e das comissões ás quais as
matérias forem afetas, com a participação do Secretário de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, facultada a
convocação de outras autoridades cuja presença se entender
necessária. Acrescenta que as propostas apresentadas serão
examinadas e encaminhadas, se for o caso, à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, à Comissão de
Compatibilização e Acompanhamento Orçamentário e ao Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social. Informa, ainda, que
será dada ciência da síntese do parecer aprovado pelas co-
missões aos autores das propostas apresentadas. O
Presidente, Deputado José Ferraz, manifesta sua satisfação
pelo trabalho desenvolvido; e sua convicção de que resultará
em benefícios para a região do Jequitinhonha e fornecerá à
Assembléia Legislativa subsídios para a elaboração e apre-
ciação de projetos, especialmente, o do Orçamento. Nesta
oportunidade, agradece a acolhida que foi dispensada pelo
povo de Teôfilo Otôni à Assembléia Legislativa e aos
participantes desta audiência pública. Agradece, ainda, a
efetiva contribuição de todos para o êxito dessa iniciativa
e encerra os trabalhos.
Sala das Audiências Públicas, 30 de abril de 1993.
José Ferraz, Presidente - Célio de Oliveira - Romeu Queiroz
- Wilson Pires - Maria José Haueisen - Ajalmar Silva -
Péricles Ferreira - Roberto Luiz Soares - Adelmo Carneiro
Leão - Antônio Júlio - Ivo José - José Militão - Wanderley
Avila - Marcos Helênio - Roberto Amaral - Clêuber Carneiro.
ATA DA 2g AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS, DAS
COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
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Às dez horas do dia quatro de junho de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Auditório do Patos Social Clube
os Deputados José Ferraz, Romeu Queiroz, Ronaldo
Vasconceilos, Hely Tarquinio, Elmiro Nascimento e Bernardo
Rubinger. O Presidente, Deputado José Ferraz, declara aberta
a reunião e convida para tomarem assento à mesa os Srs.
Jarbas Cambraia, Francisco Antônio Domingos - res-
pectivamente, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de
Patos de Minas - e o Dr. João Alfredo Costa de Campos Melo,
Juiz de Direito e Diretor do foro daquela comarca. O
Presidente registra a presença dos Deputados Ajalmar Silva,
Roberto Carvalho, Milton Salles, Gilmar Machado, Edward
Abreu, Maria José Haueisen, Célio de Oliveira, Roberto
Amaral, Clêuber Carneiro, Adelmo Carneiro Leão, Maria
Elvira, Rêmolo Aloise e João Batista, os quais representam
as comissões permanentes da Assembléia Legislativa.
Prosseguindo, o Presidente tece considerações sobre a
instituição e as finalidades das audiências públicas
regionais e enaltece as características, bem como as
disparidades que ocorrem na macrorregião do Alto São
Francisco. Após seu pronunciamento, o Presidente informa que
o Deputado Ronaldo Vasconcellos, Presidente da Comissão de
Meio Ambiente, será o Coordenador dos trabalhos e passa a
palavra a esse parlamentar. O Coordenador faz comentários,
presta esclarecimentos aos presentes sobre o desenvolvimento
dos trabalhos e inicia a fase de apresentação e
justificação de propostas pelos participantes da audiência
pública regional, devidamente inscritos, concedendo a
palavra aos seguintes participantes: Prefeito Jarbas
Cambraia, representante da Prefeitura Municipal de Patos de
Minas; Vereador Francisco Antônio Domingos, Presidente e
representante da Câmara Municipal de Patos de Minas; este,
após a apresentação e justificação das propostas em nome
daquela Câmara Municipal, solicita ao Coordenador seja pres-
tada homenagem póstuma ao Dr. Hilton Rocha. O Coordenador,
então, solicita aos presentes que façam um minuto de
silêncio, em respeito à memória do Dr. Hilton Rocha; após, a
palavra é concedida novamente aos seguintes participantes
inscritos Deputados Hely Tarquinio, Bernardo Rubinger e
Elmiro Nascimento, representantes da região; Dr. João
Alfredo Costa Campos Melo. Juiz de Direito e Diretor do Foro
da Comarca de Patos de Minas; Dr. José Sérgio Palmiere, Juiz
de Direito da Comarca de Patos de Minas; Dr. Coreolano
Mendonça de Almeida, Delegado de Policia e representante do
Dr. Raimundo Inácio de Oliveira, Delegado Regional da
Delegacia Regional de Segurança Pública em Patos de Minas;
Alicia Alves Cardoso, representante do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Patos de Minas; Dr. Jacques Souto
Pereira, Promotor de Justiça de Patos de Minas; João Martins
de Souza, representante do Jardim Paulistano Associação de
Moradores - JAPAM - de Patos de Minas; Liduvírcio Alves
Neto, representante da Associação Comunitária do Bairro
Santa Terezinha de Patos de Minas; José Tomaz Pereira
Filho, representante do Conselho de Desenvolvimento
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Comunitário de Bebedouro das Posses de Patos de Minas;
Sheila Maria Lucas, representante do SIND-UTE de Patos de
Minas; Deputado Clêuber Carneiro, representante da Comissão
de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa; José
Maria Vaz Borges, representante da Associação Comercial e
Industrial de Patos de Minas: Noê Carlos Nogueira de Leles,
representante do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Construção e do Mobiliário de Patos de Minas; Dr. Ruyvan
Guimarães Dantas Vieira, representante da Defensoria Pública
do Interior de Patos de Minas; Rui Barbosa, representante do
Diretório Central dos Estudantes da FAFIPA de Patos de
Minas; Antônio Francisco de Souza, representante da
Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio de Patos de
Minas; Francisco Amâncio de Souza, representante do Conselho
Comunitário do Ponto Chic de Patos de Minas; Joaquim Antônio
de Lima, representante do Conselho Central da Sociedade de
São Vicente de Paulo de Patos de Minas; João Dias Gonçalves,
representante do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
São Miguel, Distrito de Pilar, em Patos de Minas; Vicente de
Paula Vida, representante do Conselho Comunitário de Baianos
e Angá de Patos de Minas; Deputado Elmiro Nascimento,
representante da região; Maria Salete Mateus Vilamanha
Rodrigues, representante da Associação Centro Comunitário
Infantil de Patos de Minas; Belchior Francisco Rosa,
representante da Liga Patense de Esportes; Maria da Luz
Paula, representante do Conselho Comunitário e Escola de Bom
Sucesso de Patos de Minas; Leonardo José da Silva,
representante da Associação de Moradores do Bairro da Várzea
de Patos de Minas; Sônia Afonso Campos, representante da
Escola Estadual Adelaide Maciel de Patos de Minas; Vice-
Prefeito Valquir Boaventura de Araújo, representante da
Prefeitura Municipal de Presidente Olegãrio; Eugênio Pacelli
Civuca Costa, representante da Casa da Cultura de Patos de
Minas; Prefeito Manoel Borges, representante da Prefeitura
Municipal de Paracatu: Vereádor Dercilio Ribeiro de Amorim,
representante do Conselho Comunitário do Pilar de Patos de
Minas; Vereador Railson Eustáqulo de Araújo, representante
da Câmara Municipal de Três Marias; Dr. Darcy Ferreira da
Silva, representante do Grupo Espírita Legionário de Maria
de Patos de Minas; Deputados Bernardo Rubinger e Nely
Tarquinio, representantes da região; Or. João Alfredo de
Campos Melo, Juiz de Direito da Comarca de Patos de Minas;
Deputado Ajalmar Silva, representante da Comissão de
Agropecuária e Política Rural da Assembléia Legislativa:
Deputado Adelmo Carneiro Leão, representante da Comissão de
Saúde e Ação Social da Assembléia Legislativa; Deputado
Clêuber Carneiro, representante da Comissão de Constituição
e Justiça da Assembléia Legislativa; Deputado Gilmar
Machado, representante da Comissão de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer da Assembléia Legislativa;
Deputado João Batista, representante da Comissão de Redação
da Assembléia Legislativa; Deputada Maria Elvira, represen-
tante da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia
Legislativa; Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário da
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Assembléia Legislativa; jornalista Antônio Telies, Diretor
da Rede Bandeirantes de Televisão em Minas Gerais; Maria
Helena Versiani, representante da Escola Estadual Santa
Terezinha, de lQ grau; José Antônio Coelho, representante do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patos de Minas;
Joaquim Elõi Neto, representante do Conselho Comunitário de
Santo Antônio Prata dos Netos de Presidente Olegário;
Antônio Eustáquio Mala, representante do Sind-Saúde - Núcleo
Regional de Patos de Minas; Sônia Afonso de Campos e Sheila
Maria Lucas, professoras e representantes do SINO-UTE;
Vereadora Edimê Lima Avelar, representante da Câmara
Municipal de Patos de Minas; Paulo Amâncio de Araújo,
representante da Associação dos Vereadores do Alto Para-
naiba; Vereador Dercilio Ribeiro de Amorim, representante da
Câmara Municipal de Patos de Minas. O Coordenador registra,
também, o recebimento de propostas apresentadas sem
justificação oral pelos representantes das seguintes
entidades: Marlene Machado Porto, representante da ISa
Delegacia Regional de Ensino de Patos de Minas; Paulo César
Machado, representante da Associação dos Moradores do Bairro
Cristo Redentor de Patos de Minas; Lindaura Canedo de Lima,
representante da Associação dos Deficientes Fisicos de Patos
de Minas - ADEFIPAM -; Zeny José Nascentes Pereira,
representante da Escola Estadual do Bairro Céu Azul, de
Patos de Minas; Presidente do Conselho Curador da Fundação
Educacional de Patos de Minas; Maria de Lourdes Comes
Ferreira, representante da Associação do Bairro Boa Vista de
Patos de Minas; Valdir Nogueira da Mota, representante do
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Buracão de Patos
de Minas; João Batista da Mota, representante da JB. Visões
Dr. Tancredo; João Pereira de Sousa, representante, da
Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima
de Patos de Minas; José Henrique Brandão, representante da
Prefeitura Municipal de Bonfinôpolis de Minas; Wanderléia
Geralda da Silva, representante da Associação dos Moradores
do Bairro Padre Eustáquio; Antônio Libânio da Rocha,
representante da Sociedade Recreativa Patense de Patos de
Minas; Adélio Almério Soares, representante do Conselho
Comunitário de Pindaibas de Patos de Minas; Joaquim Marques
da Silva Filho, representante da Associação do Bairro Nossa
Senhora Aparecida de Patos de Minas; José Roberto Pereira,
representante do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Cabeceira do Chumbo de Patos de Minas; Paulo Roberto Mota,
representante da Associação Comunitária do Bairro Nova
Floresta de Patos de Minas; José Humberto Soares,
representante do Clube de Diretores Lojistas de Patos de
Minas; Carlos Rafael Ayesso, representante do Conselho das
Associações dos Cafeicultores do Cerrado; Ismênia Aparecida
Silva, representante da Associação de Moradores do Canavial
e Adjacências de Patos de Minas; Prefeito José Maria Rocha,
representante da Prefeitura Municipal de Rio Paranaiba;
Matias Luiz da Silva, representante do Conselho Comunitário
de Pilar de Patos de Minas; Dário Rodrigues Caixeta,
representante da Associação Comercial e Industrial de Patos
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de Minas; Joaquim José Euripedes, representante do Conselho
Comunitário de Mata dos Fernandes de Patos de Minas; Nilson
José Ferreira, representante da Fundação Nacional de Saúde;
João Bosco de Castro Borges, representante do Cine Clube
Clênio Pereira de Patos de Minas; Terezinha Silva,
representante do Conselho Comunitário de Capela das Posses
de Ratos de Minas; engenheiro Alderico Lucas da Silva, de
São Gonçalo do Abaeté; Prefeito Manuel Lopes Cançado,
representante da Prefeitura Municipal de João Pinheiro;
Henderson Faria, representante da empresa Machado Corrêa;
Antônio Justino André. representante do Conselho
Comunitário de Posses do Chumbo de Patos de Minas; Thiago
Caetano de Menezes, representante da Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Patos de Minas; Delfino
Pereira Marques, representante do Conselho Comunitário de
Desenvolvimento de Boassara de Patos de Minas; Humberto
Alves Pereira, representante da Associação dos Moradores do
Bairro Alvorada de Ratos de Minas; Prefeito Ocarlindo
Machado de Lima, representante da Prefeitura Municipal de
Lagoa Formosa; Vereador José Martins de Oliveira, Presidente
da Câmara Municipal de Tiros; Prefeito João de Melo Silva,
representante da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da
Fortaleza; Vereador Nelson José Braga, Presidente da Câmara
Municipal de Cruzeiro da Fortaleza e da Associação
Comunitária do Brejo Bonito; Vereadora Maria Machado
Guimarães, representante da Câmara Municipal de Guarda-Mor;
Gilberto Batista, representante do Partido da Frente Liberal
- PFL - de Vazante: Maria Imaculada Pereira Campos,
representante da Associação Comercial e Industrial de
Pompéu; Braz Miguel Alves, representante do Conselho
Comunitário de Potreiros; Belchior Luiz Ferreira,
representante da Associação dos Moradores do Bairro do
Planalto de Presidente Olegário; Prefeito Walter Gomes de
Medeiros, representante da Prefeitura Municipal de
Presidente Olegário; Mônica Marra Pinheiro, representante da
Creche Casa da Criança de Presidente Olegário; Lázaro
Marcelino de Queiroz, representante da Associação de
Moradores do Bairro Abner Afonso de Patos de Minas; Sra.
Nair Geralda Silva; o Prefeito Célio Luquine, representante
da Prefeitura Municipal de Bom Despacho e da Associação
Microrregional do Alto São Francisco. Continuando, o
Coordenador tece comentários, faz agradecimentos e passa a
palavra ao Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
José Ferraz, que tece considerações, faz agradecimentos e, a
seguir, encerra os trabalhos.
Sala das Audiências Públicas, 4 de junho de 1993.
José Ferraz, Presidente - Ronaldo Vasconceilos - Romeu

Queiroz - Hely Tarquínio - Elmiro Nascimento - Bernardo
Rubinger - Ajalmar Silva - Roberto Carvalho - Milton Salles
- Gilmar Machado - Edward Abreu - Maria José Haueisen -
Célio de Oliveira - Roberto Amaral - Adelmo Carneiro Leão -
Maria Elvira - Rêniolo Aloise - João Batista.
ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
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Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de junho
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
Vasconcel los, declara abertos os trabalhos e esclarece que a
reunião tem a finalidade de ouvir o engenheiro Mauricio Zaki
Taam, do Departamento de Meio Ambiente de Furnas Centrais
Elétricas, e de apreciar a matéria constante na pauta. Em
seguida, solicita ao Deputado Ivo José que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Logo após, a Presidência
distribui as correspondências aos Deputados Ivo José e
Miguel Barbosa para que procedam ao seu estudo. Em seguida,
o Deputado Ivo José acusa o recebimento de solicitação
encaminhada pela Sociedade Mineira dos Engenheiros Flores-
tais - SMEF -, que reivindica assento na Câmara de Agronomia
e Câmara de Ecossistemas do COPAM, e o Deputado Miguel
Barbosa procede à leitura da correspondência enviada pelo
Secretário Municipal do Meio Ambiente, João Bosco Senra, que
requer a ampliação do debate sobre a questão da lei de
propriedade industrial aprovada pela Câmara dos Deputados em
5/6/93. Em seguida, o Presidente convida o Dr. Mauricio Zaki
Taam a tomar assento à mesa e passa a palavra ao Deputado
Miguel Barbosa, autor do requerimento que motivou o convite,
o qual tece suas considerações sobre o assunto. Dando
prosseguimento aos trabalhos, a Presidência concede a
palavra ao Dr. Maurício Zaki Taam, que faz exposição sobre o
trabalho que vem desenvolvendo em beneficio da região de
Furnas, dando ênfase ao Plano de Ação Ambiental Integrada da
Usina de Furnas e dos municípios lindeiros, o qual tem como
objetivos a valorização da região, a preservação e a
recuperação do solo agrícola, o aumento da fertilidade do
solo e a redução da incidência de doenças de veiculação
hídrica. As 101h35min, registram-se as presenças do Deputado
Marcelo Cecé e da Deputada Maria Elvira. Após a explanação,
o Presidente abre a discussão. E realizado amplo debate
entre o expositor e parlamentares, conforme consta nas notas
taquigrãficas. A seguir, o Presidente concede novamente a
palavra ao convidado, para que faça suas considerações
finais; agradece ao Dr. Mauricio Zaki Taam os valiosos
subsídios prestados à comissão. Suspende-se a reunião por 5
minutos para a saída dos convidados. Reabertos os trabalhos,
o Presidente, deputado Ronaldo Vasconcellos, passa á 2a
parte da reunião. Na fase de discussão e votação de
proposições da comissão, o Deputado Ivo José apresenta três
requerimentos em que solicita sejam convidados o Vereador
Gilberto Wagner Martins Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Montes Claros, Sr. Lupa Xavier, representante
da Câmara dos Vereadores no Conselho de Meio Ambiente de
Montes Claros, e o representante legal do DNER em Montes
Claros e em Belo Horizonte, para prestarem esclarecimentos
sobre a grave situação de assoreamento em que se encontram
cinco dos principais rios daquele município, decorrente de
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exploração inadequada de areeiros e do decampamento
realizado pelo DNER no Morro Vermelho e no Morro Penteadura,
local da nascente dos rios. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são os requerimentos aprovados por unanimidade.
Continuando, apresenta outro requerimento em que solicita
seja realizada visita às instalações da empresa Tinturaria
Forte, em Carmo do Cajuru, que vem causando danos
irreparáveis ao meio ambiente, segundo abaixo assinado de
moradores da cidade, apresentado na audiência pública
regional, realizada em Divinõpolis, no dia 18 último.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Em seguida,
o Deputado Ronaldo Vasconcellos transfere a Presidência dos
trabalhos ao Deputado Miguel Barbosa, em conformidade com o
disposto no art. 44, parágrafo único, do Regimento Interno.
Logo após, o Deputado Miguel Barbosa passa a palavra ao
Deputado Ivo José. Relator do Projeto de Lei 1.187/92. no 2Q
turno. Que profere seu parecer. concluindo pela aprovação da
matéria. Colocada em discussão e votação, é aprovada a
proposição. Em seguida, o Deputado Ronaldo Vasconcellos
retoma a Presidência. 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 a encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993.
Ronaldo Vasconcellos. Presidente - Miguel Barbosa - Glycon

Terra Pinto - Ivo José.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 30 de julho de 1993

ATA

ATA DA 79a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e quinze minutos do dia primeiro de julho de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão, Raul Messias, Jaime Martins, Geraldo
Rezende e Tarcisio Henriques (substituindo estes dois
últimos, respectivamente, aos Deputados Paulo Pettersen e
José Renato, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
comissão supracitada. O Presidente, Deputado Célio de
Oliveira, passa a direção dos trabalhos ao Deputado Tarcísio
Henriques, que, havendo número regimental, 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. Nesse
momento, registra-se a presença do Deputado Sebastião Costa.
Prosseguindo, o Presidente redistribui o Projeto de Lei
Complementar nQ 23/92 ao Deputado Geraldo Rezende. Encerrada
a li parte da reunião, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, O
Deputado Célio de Oliveira assume a direção dos trabalhos e
passa a palavra ao Deputado Geraldo Rezende, que emite seu
parecer, concluindo pela aprovação do projeto, no 2g turno,
na forma do vencido no lg turno. Colocada em discussão e
votação, é a proposição aprovada. O Deputado Baldonedo
Napoleão, Relator do Projeto de Lei Complementar ng 25/93,
no 2g turno, emite seu parecer, concluindo pela aprovação do
projeto na forma do vencido no lg turno, com a Emenda nQ 1.
Submetido o parecer a discussão, o Deputado Raul Messias
pede a palavra, comunicando que gostaria de discutir com o
comando da PMMG, a questão desse projeto, que dispõe sobre
transferência de militar para a reserva não remunerada e dá
outras providências, e solicita sejam registradas suas
palavras. Encerrada a fase de discussão, a Presidência
coloca a matéria em votação, a qual é aprovada, com voto de
abstenção do Deputado Raul Messias. O Deputado Sebastião
Costa. Relator do Projeto de Lei ng 1.420/93, no 2Q turno,
emite seu parecer, concluindo pela aprovação da matéria na
forma do vencido no lQ turno. Colocado em discussão e
votação, é o projeto aprovado. O Deputado Bonifácio Mourão,
Relator do Projeto de Lei no 1.186/93, no 2g turno, solicita
inversão da pauta e suspensão da reunião até ás 18 horas. A
Presidência defere o pedido desse parlamentar. Na fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, o Deputado Roberto
Amaral, Relator do Requerimento nQ 4.277/93, emite seu
parecer, concluindo pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo nQ 1. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Reabertos os trabalhos às 18h15nin, registra-se a
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presença dos Deputados Célio de Oliveira, Bonifácio Mourão,
Péricles Ferreira, Tarcisio Henriques e Clêuber Carneiro
(substituindo estes dois últimos, respectivamente, aos
Deputados José Renato e Jaime Martins, por indicação das
Lideranças do PMDB e do PFL), membros da supracitada
comissão. O Presidente, Deputado Célio de Oliveira, passa a
palavra ao Deputado Bonifácio Mourão, Relator do Projeto de
Lei nQ 1.186/92, que emite seu parecer, concluindo pela
aprovação do projeto, no 2Q turno, na forma do vencido no 1
turno, com as Emendas do nQ 1 ao S. Submetido o parecer a
discussão, o Relator altera o seu parecer apresentando a
Emenda flQ 6. Colocado em votação, é o parecer aprovado.
Posta a Emenda nQ 6 em votação, é ela aprovada. O Relator,
Deputado Bonifácio Mourão, emite seu parecer de nova
redação, que é aprovado. A Presidência solicita aos membros
que subscrevam o parecer. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para as reuniões
extraordinárias a serem realizadas nos dias 5/7/93, às 11
horas, às 14 horas e às 18 horas e 6/7/93, às 12 horas, no
Plenarinho 1, com a finalidade de se apreciar, em turno
único, o parecer do Projeto de Lei nQ 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 - LDO - para o exercício de
1994, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Raul

Messias - Agostinho Patrus.
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Belo Horizonte, sábado, 31 de julho de 1993

ATA

ATA DA 4a AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL, EM DIVINÓPOLIS, DAS
COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
As dez horas do dia dezoito de junho de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se no Auditório da Faculdade de
Direito do Oeste de Minas, em Divinópolis, os Deputados José
Ferraz, Romeu Queiroz, Cóssimo Freitas, Márcio Miranda e
Geraldo da Costa Pereira. O Presidente, Deputado José
Ferraz, declara aberta a reunião destinada á 4a Audiência
Pública Regional da Assembléia Legislativa e convida para
tomarem assento à mesa os Exmos. Srs. Vereador Adilson de
Faria Quadros e Dr. Aristides Salgado dos Santos, Presidente
da Câmara e Prefeito Municipal de Divinópolis,
respectivamente, o Sr. Jaime Martins Filho, representando o
Deputado Jaime Martins. O Presidente registra a presença dos
Deputados Agostinho Patrus, Arnaldo Canarinho, Baldonedo
Napoleão, Ibrahim Jacob, Antônio Júlio, Francisco Ramalho,
Antônio Carlos Pereira, Célio de Oliveira, Ivo José, Eduardo
Brás, Marcos Helênio, Antônio Fuzatto, Rêmolo Alolse,
Roberto Carvalho, Adelmo Carneiro Leão, Maria Elvira,
Clêuber Carneiro e Milton Salles, que representam as
Comissões Permanentes da Assembléia Legislativa. A
Presidência tece considerações a respeito da instituição e
dos objetivos das audiências públicas regionais, discorre
sobre a Macrorregião da Zona Metalúrgica e do Campo das
Vertentes, faz agradecimentos e transfere a direção dos
trabalhos ao Deputado Cóssimo Freitas, Coordenador da
audiência pública. Com a palavra, esse parlamentar faz
esclarecimentos a respeito do desenvolvimento dos trabalhos.
Na fase de apresentação de justificação de propostas pelos
participantes da audiência pública regional, devidamente
inscritos, o Sr. Coordenador concede a palavra aos seguintes
representantes: Prefeito Aristides Salgado dos Santos,
representante da Prefeitura Municipal de Divinópolis;
Vereador Adilson de Faria Quadros, Presidente e
representante da Câmara Municipal de Divinópolis; Deputado
Márcio Miranda, representante da região; Sr. Jaime Martins
Filho, representando o Deputado Jaime Martins; Deputado Ivo
José, representante da região; Vice-Prefeito Jésus Lima,
representante da Prefeitura Municipal de Betim; Elson Penha
Silva, representante do Conselho de Desenvolvimento de
Divinópolis; Vereador Robson Comes da Silva, representante
da Câmara Municipal de Ipatinga; Vereador Antônio Sérgio
Raposo, representante da Câmara Municipal de Divinópolis;
Deputado Geraldo da Costa Pereira, representante da região;
Sr Chico Ferramenta. Presidente e representante do Partido
dos Trabalhadores-MG; Deputado Antônio Fuzatto,
representante da Comissão de Administração Pública e da
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Associação dos Municípios das Vertentes - AMVER -; Sr.
Afonso Salgado Santos, representante da Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos de Divinôpolis; Vereadora Mary de Mello
Silva, Presidente e representante da Câmara Municipal de
Brumadinho; Maria da Consolação Faria, representante da
Diretoria Regional da SETAS e da Pastoral do Menor em
DivinÓpolis; Vereador Luiz Carlos Vilarinho, representante
da Câmara Municipal de Divinópolis; Suely Campos Franco,
representante da Sociedade Sanjoanense de Arte e Cultura de
São João del-Rei; Dswaldo José Soares, representante da CUT
- Regional Centro-Deste de Minas; Hélcio Lúcio Garcias,
representante da Associação Comunitária e Desportiva do
Bairro Cidade Nova de Itaúna; Vereador Geraldo Carvalho
Trindade, representante da Câmara Municipal de Betim; José
Francisco Alves Gorgozinho, representante da Associação de
Moradores dos Bairros Catalão, Bela Vista e São José, de
Divinõpolis; Vílson Luiz da Silva, representante da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais; Eugênio Pacelli Lara, representante da
Associação de Defesa do Meio Ambiente de Carmo do Cajuru -
AOEMAC -; Ebert Lourenço Vítor, representante da 48a
Subseção da OAB-MG em Divinõpolis; Prefeito Luiz Antônio
Pinto, representante da Prefeitura Municipal de Resende
Costa; Vereador Leonardo Lacerda Camilo, representante da
Câmara Municipal de Santo Antônio do Monte; Vereador
Elanilson Resende Santos, representante da Câmara Municipal
de Coronel Xavier Chaves; Vereador Enilton Simões de Moura,
representante da Câmara Municipal de Divinôpolis; Rosângela
Fernandes Pereira, representante da Associação dos Moradores
do Jardim das Mansões em Divinôpolis; Prefeito Eucl ides José
de Souza, representante da Prefeitura Municipal de São
Gonçalo do Pará e da Associação dos Municipios da
Microrregião do Vale do Itapecerica - AMVI -; Deputado
Agostinho Patrus, representante do Bloco de Reorganização
Democrática - BRD - da Assembléia Legislativa; Deputada
Maria Elvira, representante da Comissão de Meio Ambiente;
Jorge de Oliveira, representante da Associação Comercial e
Industrial de Divinápolis - ACID -; Galdino Augusto de
Carvalho, representante do SIND-UTE de São João de]-Rei
Gilson Trindade de Oliveira, representante do Partido dos
Trabalhadores de ttaúna; Túlio Batista Franco, representante
do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Maria das
Dores Manoel, representante da Superintendência de
Desenvolvimento Comunitário de Divinõpolis; Gasparino Alves
de Araújo, representante da Associação dos Moradores do
Bairro Bom Pastor e Prolongamento de Divinápolis; José Mosar
Arantes, representante da Prefeitura Municipal de Formiga;
Maria Aparecida Fraga Chaves, representante da Associação de
Mulheres Artesãs e da Associação de Congado de Coronel
Xavier Chaves; Maria de Abreu Araújo, representante do SIND-
UTE de Divinópolis; Deputado Baldonedo Napoleão,
representante da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização; Deputado Adelmo Carneiro Leão, representante
das Comissões de Saúde e Ação Social e de Direitos e
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Garantias Fundamentais; Deputado Marcos Helênio,
representante da Comissão de Defesa do Consumidor; Deputado
Ivo José, representante da Comissão do Meio Ambiente;
Valdivino Coelho Paiva, representante da Associação Co-
munitária Moradores da Vila Bananal de Ibirité; Deputado
Antônio Carlos Pereira, Líder do PT na Assembléia
Legislativa; Iran Brasileiro de Alvarenga, representante da
Associação Mineira de Lutadores de Jiu-Jitsu; Deputada Maria
Elvira, representante da Comissão de Meio Ambiente; e
Deputado Antônio Fuzatto, representante da Comissão de
Administração Pública. O Coordenador registra a presença dos
Prefeitos das cidades de Moema, Oliveira e São Gonçalo do
Pará; do Vice-Prefeito e do Presidente da Câmara de Luz; dos
Vereadores representantes das cidades de Ipatinga, São
Tiago, Brumadinho, Carmo do Cajuru, Itaúna, São Gonçalo do
Pará. Curvelo, Pedra do Indaiá, Santo Antônio do Monte, São
João de]-Rei, Sianôpolis, Betim, Claúdio, Formiga, Coronel
Xavier Chaves e Belo Horizonte; registra, também, o
recebimento de propostas apresentadas, sem justificação
oral, pelos seguintes representantes de entidades; Antônio
Manoel de Oliveira, representante da Associação de Moradores
do Bairro Santo André de Divinõpolis; José Eustáquio Gomes,
representante da Associação de Moradores do Bairro Dona Rosa
de Divinópolis; Cornélio Souza Ribeiro, representante da
Pastoral da Saúde de Divinópolis; Geraldo Antônio da Silva,
representante da Associação dos Moradores do Bairro Santa
Lúcia de Divinápolis; Orlando Cosme Campi, representante da
Câmara Municipal de Betim; Elvira José da Silva, repre-
sentante da Federação das Associações dos Moradores de
Bairros e Conselhos Comunitários Rurais de Divinõpolis;
Fausto Vieira Sales, representante da Associação Comunitária
Pró-Melhoramentos do Bairro Novo Taquaril de Belo Horizonte;
Roseli Amaral Oliveira Zaponi, representante da Associação
de Moradores do Bairro Icaraí de Divinõpolis; Alberto
Carlos, representante da Associação de Moradores do Bairro
São Lucas de Divinópolis; Dorino Martins Coelho, re-
presentante da Associação de Moradores do Bairro Rancho
Alegre de Divinõpolis; Antônio Miguel Campos, representante
da Associação de Moradores do Bairro Padre Eustáquio, de
Divinópolis; José Francisco Jorge, representante da
Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do
Itapecerica - AMVI -; Maria Aparecida Gontijo, representante
da Associação dos Moradores do Bairro Xavante de Divinó-
polis; Dr. Luiz Paulo Ribeiro Campos, Delegado e
representante da XXI Delegacia Regional de Segurança Pública
de Divinõpolis; João Luciano de Oliveira, representante da
Associação de Moradores do Bairro Jardim Candelária de
Divinôpolis; Maria Helena de Oliveira, representante do
Conselho Rural da Lagoa de Divinôpolis; Odilon Carlos
Freitas Filho, representante da Associação de Moradores do
Bairro Oliveiras de Divinôpolis; Luiz Gonzaga da Silva,
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São
Francisco de Paula; Corvino José Rosa, representante do
Conselho de Moradores do Bairro São José de Divinõpolis;
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Vereador Rodrigo Maldonado Gama, representante da Câmara
Municipal de Divinôpolis; Antônio Manoel de Oliveira,
representante da Associação de Moradores do Bairro Santo
André de Divinôpolis; Lauro Viegas Campos, representante do
Conselho de Moradores do Bairro Planalto de Divinôpolis;
Eugênio Clementino Filho, representante da Associação de
Moradores do Bairro Campina Verde de Divinápolis; João
Cardoso Neto, representante da Associação de Moradores do
Bairro Nossa Senhora das Graças de Divinópolis; Alcina
Francisca Tavares, representante da Associação de Moradores
do Bairro Jardinópolis de Divinôpolis; Maria de Oliveira
Rosa Alves, representante da Associação de Moradores do
Bairro Santa Tereza de Divinôpolis; Leomar Luiz dos Santos,
representante da Associação de Moradores do Bairro Ponte
Funda de Oivinópolis; Otávio Gurdiano Alves, representante
do Conselho dos Moradores do Bairro Nossa Senhora Conceição
de Divinápolis; José Alves Filho, representante da
Comunidade de Branquinhos de Divinápolis; José Lúcio dos
Santos, representante da Associação de Moradores do Bairro
Serra Verde de Divinôpolis; Celso Nogueira de Carvalho,
representante das Associações Comunitárias dos Bairros
Santos Dumont, Maria Peçanha, Terra Azul e Costa Azul de
Divinôpolis; José Domingos Saldanha, representante da
Associação Comunitária do Bairro Antônio Fonseca de
Divinópolis; Antônio José Leopoldo, representante da
Associação de Moradores do Bairro Niterói de Divinôpolis;
Geraldo de Jesus, representante da Associação de Moradores
do Bairro Dona Quita de Divinôpolis; Iraê Silva Oliveira,
representante do Conselho de Moradores do Bairro Eldorado de
Oivinópolis; Rosângela Oliveira Tiradentes, representante do
Conselho do Bairro Jardim das Acácias de Oivinápolis; José
Vicente Vieira, representante da Associação de Moradores do
Bairro Grajaú de Divinápolis; Evando Cézar dos Santos,
representante da Associação de Moradores dos Bairros Afonso
Pena e Santa Clara de Divinõpolis; Beatriz Nogueira Fonte
Boa, representante da Associação de Moradores do Alto Bom
Pastor de Divinópolis; Osvaldir Francisco de Oliveira,
representante da Associação de Moradores do Bairro Sagrada
Familia de Oivinôpolis; Iris José Francisca de Oliveira,
representante da Associação de Moradores do Bairro Santa
Rosa de Divinõpolis; Luiz Edmundo Faleiro Vale,
representante da Associação de Moradores do Bairro São
Sebastião de Oivinõpolis; Antônio Francisco de Souza,
representante da Associação de Moradores do Bairro Manga-
beiras de Divinõpolis; Maria Aparecida Gontijo,
representante da Associação de Moradores do Bairro Xavante
de Divinõpolis; Mário José Donato Ramos, representante da
Associação de Moradores do Bairro São Roque de Divinópolis;
Maria das Graças Silva, representante da Associação de
Moradores do Bairro Belo Vale de Divinõpolis; Odilon Carlos
de Freitas Filho, representante da Associação de Moradores
do Bairro Oliveiras de Divinópolis; Jadir dos Santos, repre-
sentante da Associação de Moradores do Bairro Alvorada de
Divinõpolis; Maria Cândida de Oliveira, representante da
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Associação de Moradores do Bairro São Simão de Divinópolis;
Ivani Campos, representante da Associação de Moradores do
Bairro Vila Central do Divino de Divinõpolis; Márcio
Francisco Ramiro, representante da Associação de Moradores
do Bairro Paraiso de Divinõpolis; Adair Rodrigues de
Oliveira, representante da Associação de Moradores do Bairro
das Nações de Divinõpolis; Elizabeth F. Marques Silva,
representante da Associação de Moradores do Bairro Jusa
Fonseca de Divinópolis; Haílton Eustáquio de Andrade,
representante da Associação de Moradores do Bairro São João
de Deus 1 de Divinópolis; Moacir Militão, representante da
Associação de Moradores do Bairro Manoel Valinhas de
Oivinópolis; Vereador Vanilson Rocha, representante da
Câmara Municipal de Divinópolis; José Afonso Miranda,
representante do Sindicato das Indústrias do Vestuário de
Oivinõpolis; Ebert Lourenço Vítor, representante da
Associação dos Moradores do Bairro Sidil; Maria de Lourdes
Kenupp, representante da Associação de Moradores do Bairro
Espírito Santo, ambas associações de Divinópolis; Deuza de
Lourdes, funcionária pública; Lúcia dos Santos Plasschaert,
representante da Fundação Educacional - FUNED - e do
Instituto de Ensino Superior e Pesquisa - INESP - de
Divinõpolis; Carlos Roberto da Silva, representante da
Associação de Deficientes do Oeste de Minas - ADEFOM -;
Raimundo Lopes, representante do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de São Gonçalo do Pará; Lene Teixeira Sousa
Gonçalves, representante da Prefeitura Municipal de
Ipatinga; José Pedro de Freitas, representante do Conselho
do Bairro Manoel Valinhos; João Roberto Lima, representante
da Associação de Moradores do Bairro Vila Romana; Alzira
Maria Gonzaga, representante da Associação de Moradores do
Bairro Santa Luzia, associações essas de Divinópolis; José
Diniz Teixeira, representante do Conselho Comunitário de
Desenvolvimento Rural de Santo Antônio dos Campos; Vereador
Geraldo Braga de Oliveira, representante da Câmara Municipal
de Luz; Sérgio Dias Bebiano, representante do Sindicato dos
Contabilistas de Divinópolis e Região; Vice-Prefeito Antônio
Carlos Xavier, representante da Prefeitura Municipal de Luz;
José Ferreira de Sá, representante do Rotary Clube de Carmo
do Cajuru; Evaldo Carlos dos Santos, representante da Igreja
Batista de Divinõpolis; Dr. Wilson Santos de Medeiros,
Procurador-Geral da Prefeitura Municipal de Divinópolis;
Mercemiro Oliveira Silva, representante do Diário do Oeste
de Divinópolis; Francisco Félix Cabral, ferroviário da Rede
Ferroviária Federal; e Gláucio Sathler Júnior, representante
do Clube de Diretores Lojistas de Coronel Fabriciano. Após a
apresentação das propostas, o Coordenador, Deputado Cõssimo
Freitas, informa aos presentes que as propostas de relevante
interesse público serão discutidas na Assembléia
Legislativa, em reunião da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária juntamente com as comissões a cuja
competência estiverem afetas, com a participação do Se-
cretário de Estado do Planejamento e Coordenação-Geral, que
será convocado especificamente para esse fim, facultada a
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convocação de outras autoridades cuja presença se entender
necessária. Tais propostas serão também encaminhadas ao
Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado e á Comissão
de Compatibilização e Acompanhamento Orçamentária, a que se
refere a Lei nQ 10.572, de 30/12/91. Assume os trabalhos o
Presidente, Deputado José Ferraz, que faz agradecimentos,
enaltece os objetivos das audiências públicas regionais da
Assembléia Legislativa e encerra os trabalhos.
Sala das Audiências Públicas, 18 de junho de 1993.
José Ferraz, Presidente - Romeu Queiroz - Cóssimo Freitas -

Márcio Miranda - Geraldo da Costa Pereira - Agostinho Patrus
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - tbrahim Jacob -
Antônio Júlio - Francisco Ramalho - Antônio Carlos Pereira -
Célio de Oliveira - Ivo José - Eduardo Brás - Marcos Helénio
- Antônio Fuzatto - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho -
Adelmo Carneiro Leão - Maria Elvira - Clêuber Carneiro -
Milton Salles.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

408a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 7/7/93 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
O Deputado Antônio Pinheiro - (Lê requerimento em que
solicita, na forma regimental, seja manifestada
solidariedade ao Dr. Albuíno Cunha de Azeredo, Governador do
Estado do Espirito Santo, pela louvável decisão de se
proceder á apuração e à punição dos responsáveis pela
agressão sofrida por sua filha Ana Flávia de Azeredo, vítima
de discriminação racial. Segue-se a justificação
apresentada.)

 

"Justificação: A Constituição da República tem por
principio fundamental o repúdio ao racismo (art. 4, inciso
VIII), que é colocado no mesmo nível do terrorismo.
Inafiançável é o crime de discriminação racial, o que
demonstra claramente a repulsa da sociedade a tal prática.
Entretanto, acobertada por mil disfarces e iguais facetas,
pratica-se a discriminação. E não se trata apenas da
discriminação por causa da cor; discriminações diversas o
povo sofre no dia-a-dia, as quais, por vezes, acentuamos
quando praticamos uma injusta distribuição de rendas e uma
politica salarial tida como inflacionária.
No caso em questão, a prática de discriminação por causa da
cor da pele, embora largamente praticada, tem poucos
registros nos anais policiais dos que sofreram o rigor da
lei. No Brasil, jamais poderia haver discriminação racial;
aliás, ela é Insuportável em qualquer latitude do planeta. A
nossa história é de ontem, mas a nossa memória parece ser de
agora, de minutos. Exatamente por não termos a tradição de
punir com o rigor da lei os praticantes de discriminação
racial, entendemos ser oportuno solidarizarmo-nos com alguém
que pretende dar cumprimento ao que está na lei.
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Aliás, começa-se a colocar em prática a lei, neste Pais,
para casos até então não alcançados pela Justiça- Queira
Deus tal prática não seja como chuva de verão -

408g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 717/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcellos
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, pessoal da imprensa, assessoria
desta Casa, pessoas presentes nas galerias, ocupamos este
microfone da tribuna do Plenário Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira para homenagear a imprensa mineira de
uma maneira geral e, particularmente, o "Diário do Comércio"
pela nova roupagem, vamos assim dizer, com que se apresenta
a seus milhares de leitores do nosso Estado.
Os Srs. Deputados e Deputadas que assinam e recebem esse
jornal em seus Gabinetes notaram - diversos já comentaram
comigo - essa nova apresentação do "Diário do Comércio",
órgão da imprensa respeitado por todos, que trabalha de uma
maneira voltada fortemente para a economia, sem se esquecer
da política, da informação genérica para a boa e moderna
leitura com que chega aos seus leitores.
A esta Casa não poderia passar despercebida essa
modificação, e nós, publicamente, gostaríamos de parabenizar
o Diretor-Presidente do "Diário do Comércio", jornalista
José Costa, que há mais de 50 anos milita no jornalismo
mineiro, aperfeiçoando seu jornal, modernizando-o e
ocupando outras áreas de informação.
Gostaríamos de salientar, Sr. Presidente, que o "Diário do
Comércio" do qual faço leitura diária é, na verdade, um
instrumento de trabalho também para nós Deputados, porque,
ao lado de nos dar uma informação segura, sincera, honesta
e, acima de tudo, imparcial, nos dá também motivações
indicativas de trabalhos parlamentares.
Refiro-me, publicamente, á nossa leitura do "Diário do

Comércio" e de seu irmão mais novo, o "Jornal de Casa", que
me forneceram idéias para meus trabalhos, enquanto Vereador
na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nos anos de 1983 a
1986, e, agora, como Deputado Estadual a esta Assembléia
Legislativa, desde 1987.
Lembro-me, exatamente, que. há uma semana, ocupava este

mesmo microfone, para comentar matéria daquele jornal, que,
em trabalho conjunto com a Fundação Dom Cabral, homenageava
seis exportadores mineiros pelos serviços prestados à
economia de nosso Estado. Naquela mesma fala, lembrávamos a
importância de uma reforma fiscal em Minas Gerais, para que
o Estado, cada vez mais, deixasse de ser fiscalista, para
ser mais liberalizante, de tal forma que o empresariado,
desde o pequeno até os grandes, como a FIAT, pudessem
trabalhar com mais desenvoltura e em condições de competi-
tividade com os exportadores de diversos outros países.
Lembro-me muito bem de q ue outras matérias serviram de base

para nossos trabalhos nesta Casa Legislativa. E.
diariamente, tivemos a oportunidade de acompanhar seu
informativo político, também feito de maneira isenta e
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imparcial, levando as noticias deste parlamento aos lares
mineiros.
A modernização e a informatização do 'Diário do Comércio",
Sr. Presidente, não poderiam passar sem um comentário. Sua
propaganda, em informação televisiva, comenta, com
competência, a questão do papel reciclàvel. Cito, ainda, a
história do 'Diário do Comércio, que começou com o nome de
"Informativo Comercial, cresceu, expandiu-se e modernizou-
se, ocupando, hoje, um lugar de destaque na imprensa mineira
e, por que não dizer, na nacional.
Dirijo, pois, uma palavra de incentivo, apoio,
reconhecimento e gratidão, mas, acima de tudo, de parabéns
ao Diretor-Presidente José Costa, aos outros diretores
daquele órgão de imprensa, aos seus funcionários
administrativos e, principalmente, ao seu corpo de jornalis-
tas, que trabalha com competência, na importante missão de
informar.
Gostaria de registrar que essa mutação por que passa,

agora, o 'Diário do Comércio", deu uma roupagem mais bonita
e uma apresentação mais clara ao jornal e uma melhoria em
sua redação. Aconteceu o que era difícil: a melhoria do que
já era bom!
Por isso, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
trazemos desta tribuna nossa palavra de louvor e
reconhecimento a este importante órgão da imprensa mineira,
que é o "Diário do Comércio'. Muito obrigado!

408a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido de 7/7/93 pelo

Deputado Wanderley Ávila
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, ocupo esta tribuna hoje para tratar de um assunto
que considero da maior importância. Refiro-me, senhores, à
administração pública municipal, especialmente no que se
refere aos primeiros seis meses dos Governos municipais
empossados em lg de janeiro deste ano.
Os mandatos dos Prefeitos podem ser divididos em oito
partes iguais, que correspondem a oito semestres. Entre
essas partes, a primeira, sem dúvida, é a mais importante.
Mais importante não porque em seis meses um Prefeito já deva
ter realizado obras importantes. E evidente que para isso o
tempo é ainda insuficiente.
Mas os seis primeiros meses de qualquer Governo são

decisivos para que ele possa dizer a que veio. Mostrar a sua
personalidade, o seu caráter, bem como traçar as linhas
mestras que orientarão as suas ações durante os 36 meses
seguintes, já que todos sabemos que os últimos seis meses
são dedicados ao encaminhamento da transição dos Governos.
Por essas razões, Sr. Presidente e ilustres membros desta

Casa, ao ensejo do encerramento deste período legislativo,
desejo proceder a uma primeira abordagem da administração
pública do meu querido Município de Pirapora.
Embora ainda não se trate de uma análise profunda, devo

dizer que, infelizmente, são muito preocupantes os primeiros
dados que pudemos colher. São dados que, somados à filosofia
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de Governo do Prefeito Wallyd Ramos Abdalia, apontam na
direção de um desacerto administrativo.
"Acaso não estaríamos sendo muito pessimistas? - deverão

estar se perguntando os senhores. "Acaso não estaria aqui
nesta tribuna apenas a voz da aposição?' - acrescentariam
alguns. Para não correr o risco de ser traído pela critica
fácil, pela oposição sistemática, aguardei pacientemente que
se concluísse a primeira das oito partes do mandato
municipal a que me referi anteriormente.
O que lhes trago aqui hoje são fatos. Não lhes trago
indícios ou hipóteses. Trago-lhes fatos já amplamente
conhecidos na minha querida Pirapora. Fatos, inclusive, já
admitidos publicamente pelo próprio Prefeito Wallyd Ramos
Abdal la.
Que fatos são esses?
O primeiro deles, Sr. Presidente e senhores membros desta
Casa, diz respeito ao absoluto e descarado desrespeito á
Constituição Federal, à Constituição do Estado e à Lei
Orgânica do Município de Pirapora. Falo do imenso cabide de
empregos em que se transformou a Prefeitura Municipal de
P i rapora.
Pirapora, senhores, è um dos poucos municípios que
cumpriram religiosamente as determinações contidas na
Constituição Federal quanto à obrigatoriedade da realização
de concurso para o preenchimento dos cargos públicos
efetivos, mercê do trabalho sério do ex-Prefeito José
Raimundo Gitirana.
Aliás, quando deixou o cargo, José Raimundo Gitirana fez
uma prestação de contas públicas, cumprindo literalmente o
que determinava a Lei Orgânica do Município. Relacionou,
inclusive, um a um todos os servidores públicos existentes
naquela Prefeitura na época e a forma de sua admissão.
O quadro de servidores, incluindo-se os inativos,
aposentados e pensionistas, somava então 815 funcionários.
Todos em situação absolutamente legal-
0 que fez o atual Prefeito? Como uma das bandeiras de sua

campanha era acabar com o desemprego em Pirapora, empregou,
sem concurso público, mais de 600 pessoas. Ou seja, cerca de
74% de todo o quadro de pessoal existente até então.
Se é essa a situação do quadro de servidores, imaginem os

senhores a situação do município em geral. A Prefeitura hoje
não tem crédito nem mesmo no comércio local. Situação
absolutamente inversa à que vigorava durante o mandato do
ex-Prefeito José Raimundo Gitirana.
Ao deixar o cargo, aliás, da mesma maneira que procedera

com relação ao quadro de servidores, o ex-Prefeito José
Raimundo Gitirana deixou também publicada a relação nominal,
com número de empenho, nota fiscal e data de vencimento do
crédito de todos os fornecedores que tinham dinheiro a
receber da Prefeitura. Divida que, em agosto, somava
Cr$1.200.000.000,00 e, em setembro, Cr$530.000.000,00.
Registre-se que essa divida era inferior a 60% da
arrecadação daquele mês. Pois bem, senhores, segundo
informações do próprio Prefeito Wallyd Ramos Abdalla, a
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divida com fornecedores é hoje de Cr$32.000.000.000,00,
equivalente a duas vezes a receita bruta do mês de maio
deste ano.
Tomada em si mesma essa divida poderia não representar

motivo de grandes preocupações. A preocupação, no entanto,
surge do fato de até agora a administração municipal não ter
assentado um único tijolo no município. Por menor que seja,
não há uma obra sequer. E a preocupação cresce ainda mais
quando se sabe que, segundo a filosofia do Prefeito Wallyd
Abdalla, os recursos do município destinam-se apenas ao
pagamento das despesas de custeio; as obras virão de re-
cursos externos, especialmente de emendas ao Orçamento da
União, destinadas a Pirapora. Aqui, de novo, o Prefeito
navega na contramão da história.
O Ministro Fernando Henrique Cardoso tem reiteradamente
afirmado que não há recursos. Aliás, a própria negociação
dos cortes orçamentários por si mesma é esclarecedora. E o
Governo Federal tem dito, como também o Governo do Estado,
que não haverá investimentos sem contrapartida. Postura
também adotada pelo BIRD e por outras agências de
financiamento externo.
Pirapora, no entanto, está entre os 30 maiores municípios
em arrecadação de ICMS e vê o Prefeito Wallyd Abadalla
inverter todo o processo. Vê o Prefeito destruir tudo aquilo
que, com enorme dificuldade, nós, quando éramos Prefeito,
juntamente com o nosso Vice e posteriormente Prefeito, José
Raimundo Gitirana, trabalhamos duro para construir a
credibilidade e o respeito, dentro e fora do município.
Não poderia, Sr. Presidente e Srs. Deputados, assistir ao
encerramento deste período legislativo sem vir a esta
tribuna abordar esse assunto Quero deixar claro, contudo,
que este foi apenas um pequeno registro. Voltarei, logo após
o recesso, a falar sobre o exercício do mandato do atual
Prefeito de Pirapora.
Na próxima oportunidade, porém, vou me deter mais tempo na
análise dos fatos e documentarei atitudes extremamente
graves e equivocadas surgidas na administração pública do
Município de Pirapora. Muito obrigado pela atenção.

408g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 7/7/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colegas
Deputados e colegas presentes nas galerias, gostaria de
tratar, rapidamente, de dois temas. O Brasil vive hoje uma
ansiedade e, mais do que uma ansiedade, uma expectativa
muito grande de que, finalmente, a justiça se faça para
todos. O noticiário a que assistimos nos mostra as idas e
vindas de PC Farias, que teria fugido, entre aspas, já que
segundo dizem , ele saiu escoltado pela Polícia de Alagoas
para seu esconderijo. Nós não podemos admitir que o PC
Farias seja um bode expiatório. Queremos justiça, sim, mas
querermos que todos os sonegadores sejam presos neste Pais.
O Ministério Público nos revela que, só no ano passado,
houve mais de 300 ações contra Prefeitos deste Estado por
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crimes de corrupção. É preciso que a Justiça seja ágil e
funcione para todos- E preciso que comece a mudar a situação
descrita por aquele velho adágio que diz que cadeia foi
feita apenas para o pobre, o trabalhador, o preto, enfim, os
marginalizados da sociedade.
Em Minas Gerais, tivemos, na história recente, um dos

maiores exemplos de descalabro, de corrupção, de desrespeito
absoluto á Constituição e à convivência democrática: a
administração nefasta e de triste memória do Sr. Newton
Cardoso. No último pedido de "impeachment" que apresentamos
a esta Casa, a partir da declaração de bens que o ex-
Governador apresentou, conseguimos provar, por meio de
documentos oficiais, que ele havia sonegado bens em sua
declaração. Apresentamos o pedido de "impeachment" que foi
aceito e lido em Plenário, e a Presidência solicitou que os
partidos indicassem seus membros para participarem da
Comissão Especial que o analisaria e daria o parecer prévio
sobre a matéria. De uma forma coerente, o PMDB sequer se
dignou, ou melhor, o partido se recusou a indicar membros
para aquela comissão, porque sabia que as provas eram
irrefutáveis. Pois bem, realizando uma manobra em que usava
o Judiciário, o ex-Governador apresentou uma denúncia de
calúnia, alegando que as provas que havíamos apresentado, na
época, (o Euler Ribeiro e eu fomos os primeiros que
assinamos o pedido) eram inveridicas, mentirosas. Alegava
que os seus bens estavam todos em poder de suas empresas e
foi por aí afora. O Judiciário acatou a denúncia, que virou
uma ação de calúnia contra nós dois. Argüimos a exceção da
verdade, provando, no processo, que todas as provas eram
irrefutáveis. Provamos que os bens pertenciam à pessoa do
corrupto ex-Governador, e. finalmente - ai deixamos claro -,
a Mesa da Assembléia, por intermédio de sua Presidência -
temos aqui o parecer -, considerando que as peças eram as
mesmas e que as argumentações eram as mesmas resolveu
suspender a tramitação do "impeachment" até pronunciamento
do Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem. O Supremo Tribunal de Justiça, há duas semanas,
julgou a exceção da verdade e, por unanimidade, acatou-a.
Todos os ministros do Supremo votaram favoravelmente ao
Relator, e os votos foram clarissimos. Vou ler apenas um
parágrafo. O Ministro disse o seguinte: "Justifica-se,
assim, a suspeita dos excipientes de que tais bens haviam
sido sonegados na declaração, até mesmo porque a respectiva
transferência para as empresas que se constituiam. - . " Aqui
eu vou abrir um parêntese: o ex-Governador, nos 15 dias que
antecederam a sua posse, constituiu suas empresas,
transferindo os seus bens e fazendo uma manobra para que
aquela riqueza absurda que se avolumou em quatro anos
sumisse nas empresas. A constituição das empresas ocorreu
exatamente nos 15 dias que antecederam a sua posse. Houve
uma que foi constituída no dia 14 de março, portanto um dia
antes da sua posse. Então, está aqui: as empresas
constituídas poderiam ser desfeitas a qualquer tempo, antes
de efetuado o respectivo registro no cartório de imóveis.
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Esperamos que todas as lideranças de oposição ao ex-
Governador e até aquelas que porventura o tenham apoiado
nesta Casa comunguem conosco, na idéia de que agora chegou a
hora de o Legislativo mineiro, ainda que tarde, começar a
fazer justiça aqui. O "impeachment" tem duas penas: a aces-
sória, que é a inelegibilidade. Estivemos agora no
Ministério Público e o Procurador marcou para amanhã, às 17
horas, uma reunião. Convidamos o Deputado Ronaldo
Vasconcellos, do PL; convidamos representantes do PDT, do
PFL e de todos os partidos a comparecer a essa reunião. O
Ministério Público dará o seu parecer a respeito da
continuidade e da seqúéncia de ações, tendo em vista essa
decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, esperamos que o Legislativo mineiro não traia o

povo e faça justiça. Esperamos mais: que todos os processos
que envolvem o ex-Governador por crime de corrupção em
tramitação nesta Casa sejam analisados com agilidade e
rapidez.
E importante que nós exijamos que o Judiciário acelere esse

processo, que, no caso do Superior Tribunal de Justiça, foi
analisado com agilidade. Se nós queremos realmente passar
este Pais a limpo, temos que fazer isso em todos os escalões
e em todos os níveis.
Para concluir, eu gostaria de ter a atenção do Líder do
Governo, Deputado Romeu Queiroz, para dizer a ele que
estamos assistindo, no Congresso Nacional, à discussão do
reajuste mensal para os trabalhadores. A Presidência da
República está negociando com o Congresso esse reajuste. No
projeto consta que os reajustes poderão ser efetivados
também nos Estados. E cada Estado é autônomo para tomar a
sua iniciativa, a partir da iniciativa de cada Poder e de
cada unidade da Federação.
Estamos apresentando um requerimento, respeitando-se as
conquistas já obtidas, para que, tão logo o Congresso
Nacional aprove, e a Presidência sancione o projeto de
reajuste salarial, o Governo do Estado de Minas Gerais tome
a iniciativa de, imediatamente, elaborar um projeto que
contenha essas conquistas e de encaminhá-lo a esta Casa.

408a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 7/7/93 pelo

Deputado Baldonedo Napoleão
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores presentes nas galerias,
quando estamos chegando ao final do primeiro semestre e
quando acabamos de realizar a primeira etapa das audiências
públicas, gostaria de deixar algumas reflexões a respeito
dessa importante iniciativa da Assembléia - a única do Pais
que se preocupou com a questão da participação do Poder
Legislativo, de maneira mais efetiva, na elaboração do
Orçamento do Estado. Gostaria de ressaltar não apenas o
caráter pioneiro desse empreendimento da Assembléia de
Minas, mas, também, a extraordinária oportunidade da medida.
Todos nós sabemos que, por este mundo afora, os sistemas

políticos estão em crise. Em praticamente todos os países,
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os sistemas políticos não atendem de maneira adequada às
expectativas da sociedade. Nem os regimes políticos de
esquerda nem os de extrema direita conseguem resolver o
problema do desenvolvimento ou dar solução aos problemas
sociais. Aqui, no Brasil, não tem sido diferente. Acabamos
de viver uma longa experiência de regime militar e estamos,
hoje, depois de uma longa transição para o regime
democrático, vivendo o sofrimento de uma experiência
democrática.
E evidente que qualquer esforço de desenvolvimento da

prática democrática implica no aprendizado do cidadão e das
instituições. Trata-se de um processo que tem a ver com o
passar do tempo e com a aprendizagem política da sociedade.
Dessa forma, a Assembléia de Minas, ao realizar essa
experiência das audiências públicas, avançou no tempo e no
espaço. Ela avançou política e tecnicamente. Tecnicamente,
no sentido de dar mais substância à sua participação no
processo de elaboração do Orçamento do Estado, e,
politicamente, na medida em que saiu de casa, da sede do
parlamento mineiro, e foi ao interior encontrar o povo,
encontrar as instituições comunitárias, conhecer de perto,
diretamente, as manifestações e os anseios da sociedade.
Do ponto de vista técnico, creio ser necessária uma
preparação maior para essas audiências, a qual tem a ver com
a questão politico-institucional. Defendo a tese -
apresentada na audiência pública de Divinópolis - de que as
audiências públicas devem ser precedidas de reuniões
preparatórias em nível microrregional. A meu ver, o espaço
macrorregional não atende à necessidade de que a Assembléia
receba, de maneira acurada, as manifestações da sociedade.
Temo pelo desgaste da iniciativa. Temo pela geração
exagerada de expectativas na população, em relação ao que a
Assembléia poderá fazer em termos de atendimento das
necessidades da população que se mobiliza de qualquer forma
para participar das audiências públicas. Temo por um
desgaste maior ainda da figura do político e das
instituições políticas do nosso Estado.
Assim sendo - e esta é uma grande questão técnica e
política -, gostaria de registrar para a Mesa da Assembléia
duas sugestões: que, para o próximo ano, a Assembléia cuide
de estudar a possibilidade de atribuir aos Deputados a
realização, em suas regiões, de reuniões preparatórias bem
divulgadas, em nível institucional, pelo próprio
Legislativo, a fim de preparar melhor as instituições e a
sociedade como um todo, para a participação nas audiências
públicas. Em segundo lugar, que o critério de definição do
espaço geográfico macrorregional seja revisto - talvez, até
pela própria Assembléia - já que, tecnicamente, a divisão
macrorregional fornecida pela Secretaria do Planejamento, na
minha modesta opinião, não atende ao critério técnico para
se levantarem dados e informações que possibilitem alimentar
o processo de planejamento do Estado. Na minha avaliação,
desta vez, o critério da polarização econômica, social e
política não foi observado. Nós podemos verificar, num
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estudo rápido do mapa das macrorregiões, utilizado pela
Assembléia para realização das audiências públicas, que esse
critério não viabilizou o encaminhamento de questões com
identidade regional ou até macrorregional. Vimos municipios,
por exemplo, da mlcrorregião polarizada por Divinópolis,
fora das audiências públicas realizadas naquele município.
E, até num nível regional, mais abrangente, constatamos a
ausência de outros municípios significativos. Vimos
municipios da região de Juiz de Fora, fora das audiências
públicas realizadas naquela cidade. Sem dúvida nenhuma, o
critério utilizado para definição do espaço das
macrorregiões não atende à necessidade técnica para
alimentar o processo de planejamento, que gera o documento
fundamental da administração pública, que é o Orçamento
público.
Uma outra recomendação que eu faria, na linha da preparação
maior da comunidade para participação nas audiências
públicas, diz respeito à consultoria técnica da Assembléia,
na preparação dos formulários. Estes deveriam ser
distribuídos fartamente para as entidades do interior, para
que todas elas pudessem formalizar suas reivindicações,
sugestões e recomendações.
Esses formulários não têm o objetivo de limitar a
criatividade e a participação da comunidade. De maneira
nenhuma O que eu senti na minha participação nas audiências
é que muitas instituições e muitas pessoas abordam questões
sem nenhuma ligação com a matéria das audiências, que são
basicamente recomendações, sugestões e informações para o
processo de elaboração do Orçamento do Estado. Assim sendo,
a existência de formulários próprios, que pudessem ser
utilizados pelas entidades, ajudaria a sistematizar o
encaminhamento das reivindicações das comunidades e
facilitaria o próprio trabalho de sistematização pela
Assembléia das informações, reivindicações, recomendações e
sugestões que vêm da comunidade.
Volto a dizer que a sistematização do fornecimento das
informações para a Assembléia ajudaria também a evitar a
desagradável possibilidade de geração de expectativas falsas
por parte da sociedade. As audiências públicas devem ser
mantidas, mas devem ser mais bem elaboradas do ponto de
vista do processo de planejamento. Não podemos nos esquecer
de que a audiência pública é um momento de elaboração do
Orçamento. E a idéia muito defensável de que o parlamentar,
ao ser levado a votar a Lei do Orçamento, além de obedecer á
Lei de Diretizes Orçamentárias, além de obedecer ao
planejamento plurianual, que orienta a elaboração do
Orçamento, deve, também, dar oportunidade a sua base
política de se manifestar e de embasar o próprio
parlamentar para que ele participe melhor do processo.
Eis a sugestão e o registro que eu gostaria de fazer sobre

essa extraordinária iniciativa da Assembléia de Minas, que
coloca o nosso Estado, bem como o parlamento mineiro, na
vanguarda do desenvolvimento da administração pública no
Brasil. Muito obrigado.
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408 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 7/7/93 pelo

Deputado José Bonifácio
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, inicialmente estou de pleno acordo com as
palavras do nobre Deputado Baldonedo Napoleão. As audiências
públicas têm que ser aumentadas e, sobretudo, não somente
nas regiões-pólo, mas, também, em cidades que funcionariam
como subpólos.
Entretanto. Sr. Presidente, a minha presença nesta tribuna
não se limita somente a este assunto. Tenho dito sempre aqui
e em todos os lugares em que vou que os Governos Federais
têm sido não só adversários, mas, sobretudo, inimigos da
nossa zona rural. Há poucos dias, li, em manchetes de vários
jornais, a assertiva do Governo Federal, através de
declarações do Ministro Britto, de que só seria possível à
Previdência suportar os aumentos mensais dos salários se se
aumentasse a contribuição previdenciária daqueles que
labutam na nossa zona rural
Ora, Sr. Presidente, a zona rural brasileira, pelo menos a
grande zona rural brasileira onde não se encontram os
grandes monopólios da agricultura, já está cansada, não só
dos papéis que a toda hora aumentam como também dos impostos
que aumentam a todo ano. Agora, até a nossa Federação dos
Agricultores de Minas Gerais e as dos outros Estados
inventaram um outro imposto também, mais uma bitributação
para a zona rural brasileira.
Sr. Presidente, a minha palavra é que nós, Deputados, nos
dirijamos com insistência aos nossos colegas federais e ao
Congresso, solicitando-lhes que não deixem que essa carga
pesada seja lançada nos ombros daqueles que produzem para o
Brasil, dos que residem na zona rural, para que o Governo
possa pagar ao trabalhador o aumento, que até consideramos
justo e que, mensalmente, deve o trabalhador merecer.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente. Muito

obrigado.
408a REUNIÃO ORDINÁRIA

Questão de Ordem Suscitada em 7/7/93 pelo
Deputado Roberto Luiz Soares

O Deputado Roberto Luiz Soares - Sr. Presidente, gostaria
de formular a seguinte questão de ordem: considerando o
registro definitivo do PPR, que surgiu como resultado da
fusão do PDS com o PDC, conforme publicação do "Diário
Oficial da União, de 14/6/93; a decisão da Presidência, de
6/7/93, que declarou extintas as Bancadas e suas respectivas
Lideranças dos partidos que, incorporados, deram origem ao
Partido Progressista, ou sejam o Partido Trabalhista Re-
novador e o Partido Social Trabalhista; e a designação do
Deputado José Maria Pinto para Líder do PP, nos termos do
3g do art. 67, do Regimento Interno, venho requerer que
semelhantes providências sejam adotadas com relação às
Bancadas e respectivas Lideranças do PDS e do PDC, de tal
modo que sejam também declaradas extintas, e que o Deputado
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Ailton Vilela, por ser o mais Idoso da Bancada do PPR, seja
considerado Lider, até posterior indicação da Bancada.
Sr. Presidente, considero despiciendo ressaltar para V.
Exa. a importância da questão de ordem que ora acabo de
encaminhar. Sabe V. Exa. que ela está estribada em nosso
Regimento Interno e reforçada pela decisão de ontem de V.
Exa. a respeito de caso idêntico, referente à Bancada do PP.
Se tudo isso não bastasse, Sr. Presidente, acresce o fato de
que a procrastinação de uma decisão dessa ordem traria,
simplesmente, serifssimas Implicações, não apenas para a
economia interna do partido que acaba de se constituir, o
PPR, mas também acarretaria ónus inexplicável para este
Legislativo, com a manutenção indevida e sem embasamento
legal em nosso Regimento Interno das Bancadas e Lideranças
que foram extintas a partir da aceitação do PPR pelo
Tribunal Superior Eleitoral e da publicação no órgão oficial
do Estado das anotações relativas ao Tribunal Regional
Eleitoral. As cópias xerox acompanham a solicitação que
passo a V. Exa.
Por todas essas razões, Sr. Presidente, requeiro a V. Exa.
que defira, de plano, esta minha solicitação Muito
obrigado. 

408a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 7/7/93 pelo

Deputado José Bonifácio
O Deputado Jose Bonifácio - Sr. Presidente, inicialmente,
registre-se que o PDS nesta Casa, tem dois Deputados, e o
PDC também tem dois Deputados- Apenas um desses quatro
apresentou esse requerimento. Vamos ao mérito, Sr.
Presidente.
Em primeiro lugar, a fusão do PDC com o PDS, ou vice-versa,
está sendo contestada, violentamente, por alguns dos
tribunais superiores do Pais porque, na realidade,
juridicamente, essa fusão ainda não existe, pois o assunto
estaá " sub judice".
Confesso a V. Exa que estou em dúvida com relação á
referida fusão. Não existe forma de analisar um requerimento
dessa natureza, assinado apenas por um Deputado. Devemos, é
óbvio, esperar a decisão da Justiça sem a Qual entraremos
naquela baderna que ameaçava o Pais nos episódios de Collor
e PC Farias. Muito obrigado.

408a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 7/7/93 pelo

Deputado Roberto Luiz Soares
O Deputado Roberto Luiz Soares - Não sei se V. Exa já teve
a oportunidade de manusear o requerimento e a documentação
inclusa que acabo de entregar à Mesa. De forma incontestável
encontra-se deferido o registro do PPR no Tribunal Superior
Eleitoral. Isto é verdade e não se encontra "sub judice",
pois o TRE já levou a efeito as providências de ordem
administrativa e legais que lhe eram competentes, conforme
publicação também anexa , que acabo de encaminhar à Mesa.
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Mantenho a solicitação que faço a V. Exa. no que tange a o
deferimento, de plano, a menos que queira procrastinar sua
decisão onerando o erário. -

408g REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 7/7/93 pelo

Deputado José Bonifácio
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, os requerentes
se esquecem de que acima do Tribunal Superior Eleitoral
existe o Supremo Tribunal Federal. Trarei, também,
documentos que comprovam que o assunto se encontra"suo
judice". Muito obrigado. -

408 REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 717/93 pelo

Deputado Roberto Luiz Soares
O Deputado Roberto Luiz Soares - V. Exa. . a exemplo do
ilustre Deputado que estabelece questões de ordem paralelas,
é bacharel em Direito. Portanto, sabe, perfeitamente e deve
estar a par dos problemas relativos e atinentes a matéria
eleitoral , nesta Casa. Sabe, também, que, mesmo "sub
judice" . a matéria não teria efeito suspensivo. Portanto,
mantenho a solicitação feita a V. Exa.
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627, 634, 636

- Comissão de Meio Ambiente - 40, 625. 627, 631, 636
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- Comissão de Politica Energética, Hídrica e Minerária -

40, 86, 625, 627, 636

- Comissão de Redação - 58, 59, 60, 61, 62,63, 64, 65, 66,

115, 116, 117, 118, 120, 226, 235, 273, 289, 290, 292, 293,

299, 300, 338, 351, 397, 441, 460, 488, 551, 552, 625, 627,

636

- Comissão de Saúde e Ação Social - 13, 15, 18, 19, 40, 76,

105, 126, 234, 501, 625, 627, 636

- Comissão Especial - 7, 84, 86, 87, 88, 93, 94, 126, 143,

148, 206, 209, 210, 297

- Comissão Parlamentar de Inquérito - 144, 227
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() 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.a


